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บทคัดย่อ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ                
พระเทพรัตนสุธี (หลวงพ่อสมศักด์ิ โชติน) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) โครงการต้ังอยู่ใน
ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีท่ีดินท้ังหมด 50 ไร่ 
หรือ 81,800 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีออกแบบมีท้ังหมด 25 ไร่ หรือ 40,000 ตารางเมตร เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมท่ีก าลังจะสร้างใหม่ โดยตอนนี้ทางวัดได้ท าแค่อุโบสถและกุฏิท่ีพักของพระสงฆ์ โดยเจ้า
อาวาสวัดอยากได้พื้นท่ีเพื่อท าบุญและรองรับการมาปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆารวาส วัดสายสุว
พรรณมีความต้องการพื้นท่ีท่ีร่มรื่นของผู้ท่ีมาปฏิบัติธรรมและพระภิกษุภายในวัด จัดสรรท่ีดินภายใน
วัดสายสุวพรรณให้มีความเป็นระเบียบอย่างสูงสุดเพื่อให้ความสงบแก่ผู้ท่ีมาปฏิบัติธรรม บนพื้นท่ี
ออกแบบท้ังหมด 25 ไร่ ดังนั้น จึงมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ในรูปแบบของสวนธรรมชาติท่ีมี
ความร่มรื่นเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรม รองรับนักท่องเท่ียวที่เข้ามาเย่ียมชมภายในวัดเพื่อให้
เกิดความสวยงาม   

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบภูมิทัศน์ วัดสายสุวพรรณสามารถแบ่ง
พื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้ 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีด้านหน้าทางเข้าโครงการ ติดกับถนน ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง ภายในพื้นท่ี

มีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ หอฉันและห้องน้ า มีต้นไม้บางส่วน เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง

กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคม ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว โดยได้ท า

การออกแบบให้เป็นลานจอดรถและท่ีนั่งพักผ่อน 

 

 

 

 



ข 
 

บทคัดย่อ (ต่อ) 
 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของโครงการ ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ อุโบสถ

และห้องน้ า มีต้นไม้บางส่วนและมีบ่อน้ าเดิม เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือน

มิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคม ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว โดยได้ท าการ

ออกแบบเป็นลานกิจกรรม ทางเดินวิปัสสนาและศาลาส าหรับการพักผ่อน  

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ทางด้านขวาของโครงการ ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ กุฏิ

ต้นไม้บางส่วนและมีบ่อน้ าเดิม เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลม

ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน

ตุลาคม ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว โดยได้ท าการออกแบบเปน็ส่วนพักผ่อนของผู้ท่ีมา

ปฏิบัติธรรม 

จากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) สามารถ

แก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ ของพื้นท่ี ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และออกแบบภูมิทัศน์ให้

มีความสวยงาม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยใช้งบประมาณท้ังส้ิน 18,151,753.28 บาท      

(สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

วัดสายสุวพรรณเป็นสถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 
และยังเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน วัดแต่ละแห่งนั้นถูกสร้างขึ้นตามศิลปะและสถาปัตยกรรมในแต่
ละสมัยอย่างงดงาม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญของวัดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ในอดีตวัดจะถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่ไม่ห่างไกลจากชุมชน โดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัด
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนพุทธาวาส เป็นที่ตั้งของสถูป เจดีย์ อุโบสถ ใช้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การท า
สมาธิ และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฏิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร    จ าพรรษา และใน
ปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพ่ิมส่วนฌานปนสถานเข้าไปด้วย เพ่ือประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทาง
ศาสนาของชุมชน  

วัดสายสุวพรรณตั้งอยู่ในต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีที่ดินท้ังหมด 50 ไร่ หรือ 81,800 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ออกแบบมีทั้งหมด 25 ไร่ หรือ 
40,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ก าลังจะสร้างใหม่ โดยตอนนี้ทางวัดได้ท าแค่อุโบสถ
และกุฏิที่พักของพระสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสวัดอยากได้พ้ืนที่เพ่ือท าบุญและรองรับการมาปฏิบัติธรรม
ของพระสงฆ์และฆารวาส 
 พระเทพรัตนสุธี (หลวงพ่อสมศักดิ์ โชติน) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) มีความ
ต้องการพ้ืนที่ที่ร่มรื่นของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและพระภิกษุภายในวัด จัดสรรที่ดินภายในวัดสายสุวพรรณ
ให้มีความเป็นระเบียบอย่างสูงสุดเพ่ือให้ความสงบแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม บนพ้ืนที่ออกแบบทั้งหมด 25 ไร่ 
ดังนั้นจึงมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ในรูปแบบของสวนธรรมชาติที่มีความร่มรื่นเหมาะสมกับ
การศึกษาปฏิบัติธรรม รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในวัดเพ่ือให้เกิดความสวยงาม   
 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
1.2.2 ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนทีโ่ครงการ  
1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์ผู้ใช้เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ท ากิจกรรม 

 1.2.4 น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
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 1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

  1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ไปตาม

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305  รั งสิต  -  นครนายก จากนั้น เลี้ ยวซ้ าย เข้ าสู่ ถนน                 
โยธาธิการคูคต - คลองหลวง ขับตรงไปอีก 13.4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าซอย คลองสาม 6/2 มุ่งหน้า
ตรงไป 2.0 กิโลเมตร เลี้ยวขวามุ่งหน้าตรงไป 600 เมตร พ้ืนที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 

แสดง : การเข้าถึงโครงการ ภำพที่ 1.1 

สัญลักษณ์ : - 
 

 

ที่มา : https://www.google.com/maps/place 
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3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต าบลคลองสี่  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 50 ไร่ ส่วนพื้นที่ออกแบบมีทั้งหมด 25 ไร่ 40,000 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
  ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
  ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 
  ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านพฤกษา C รังสิต - คลองสาม 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 
แสดง : พ้ืนที่โครงการ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : -  

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 

ทิศใต้ 
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3.3 ขอบเขตในการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 

แสดง : พ้ืนที่ออกแบบโครงการ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ ์:  
                             พ้ืนที่ออกแบบ 

 

NON SCALE 



5 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ 
 1.4.2 ทราบและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดศักยภาพของพื้นที่โครงการ  
 1.4.3 ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ของพ้ืนที่โครงการ 
 1.4.4 น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 
 

1.5 วิธกีำรด ำเนินงำน 
 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 

1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์วัด 
1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 

1.5.1.3 ศึกษาองค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ภายในวัด 

1.5.1.4 กรณีศึกษาพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

 1.5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ 

1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพพ้ืนที่โครงการ 

1) ลักษณะที่ตั้ง และอาเขตติดต่อกับโครงการ 

2) การเข้าถึงโครงการ 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 

4) ลักษณะภูมิอากาศ 

5) ลักษณะโครงสร้างของดิน 

6) ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

7) ระบบสัญจรภายในโครงการ 

8) มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 

9) พืชพรรณไม้เดิม 
1.5.2.2 ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 

1) ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนผู้ใช้โครงการ 

2) ความต้องการผู้ใช้โครงการ 

1.5.3 การสรุปข้อมูล 

1.5.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ปัญหา และแนวทางการออกแบบ 
1.5.3.2 สรุปกิจกรรมภายในพ้ืนที่จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1) แนวความคิดด้านการวางผังและการสัญจรภายในโครงการ 

2) แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 

3) แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
4) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

5) แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 

1.5.4.3 ก าหนดแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
1.5.4.4 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
1.5.4.5 แสดงแบบรูปด้าน รูปตัดของโครงสร้างต่างๆ (Section, Elevation) 
1.5.4.6 แสดงภาพทัศนียภาพรวม (Perspective) 
1.5.4.7 ท าการประมาณราคา 

 1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 

1.5.5.1 สรุปข้อมูล 

1.5.5.2 น าเสนอข้อมูลการออกแบบ 

1.5.5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1.5.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกแบบภูมิทัศน์ภำยในวัด 

1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 
2. ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด
สายสุวพรรณ 

3. กรณีศึกษาพ้ืนที่ทีลักษณะคล้ายคลึงกับ
โครงการ 

ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพ
ของพื้นที่โครงกำรและบริเวณ

โดยรอบ 
1. ข้อมูลด้านกายภาพพ้ืนที่โครงการ 
2. ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดแนวความคิดด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - แนวความคิดด้านการวางผังและการ
สัญจรภายในโครงการ 
 - แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
 - แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่ง 
ภูมิทัศน์ 
 - แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
 - แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก
และทางเลือกที่ดีที่สุด 
4. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
5. แสดงแบบรูปด้าน รูปตัดของโครงสร้าง
ต่างๆ 
6. แสดงภาพทัศนียภาพรวม 
7. ท าการประมาณราคา 
 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

สรุปผลกำรออกแบบ 

1. สรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูลการ

ออกแบบ 

2. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะพ้ืนที่ปัญหาและแนว 
ทางการแก้ไข  
2. สรุปกิจกรรมภายในพ้ืนที่  
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสม
กับ 
 



บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) อ าเภอคลองหลวง           

จังหวัดปทุมธานี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎี ข้อมูลด้านพ้ืนฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดสายสุวพรรณ ทัง้ในเรื่องความหมายการแบ่งพ้ืนที่องค์ประกอบ และ
พรรณไม้ต่างๆเพ่ือท าให้บริเวณของวัดมีสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติมากขึ้น ช่วยส่งเสริมทัศนียภาพ
โดยมีการสร้างความเป็นระเบียบของพ้ืนที่ให้ตรงกับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด 
และให้เกิดความเหมาะสมได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดีจึง
ต้องศึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือน าแนวความคิดมาประยุกต์ใช้กับโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในวัดสายสุวพรรณประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 

2.1 ความหมายของวัด 
 2.1.1 วัด คือ สถานที่ทางศาสนา ตามปกติแล้วจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เป็นที่
พ านักอยู่เพ่ืออาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นที่
บ าเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธบริษัทโดยทั่วไป นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และ
ทางสังคม 

2.1.2 พระอารามหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จยุพราชทรงสร้าง
และปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ต่ าศักดิ์ลงมาหรือแก่วัด
เอง มีอยู่จ านวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างหรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์
และสร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์ ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง 

2.1.3 วัดราษฎร์ คือ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
และประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท านุบ ารุงวัด สืบต่อกัน
มาตามล าดับ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและส านักสงฆ์ซึ่งมิได้นับเข้า
เป็นพระอารามหลวง 

2.1.4 วัดร้าง คือ วัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านักอาศัยประจ า ซึ่งทางราชการจะขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง
ไว้ วัดร้างโดยสภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ได้อีก โดย
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พุทธศักราช 2514 
(ความหมายของวัด (2526) กรมศาสนา สืบค้นจาก https://www.phuttha.com) 
 
 

https://www.phuttha.com/
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2.2 องค์ประกอบภายในวัดโดยทั่วไป 
2.2.1 อุโบสถ ถือเป็นอาคารที่ส าคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ท าสังฆ

กรรม ซึ่งแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพ้ืนที่โล่งที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่สังฆกรรม
โดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้น อีกทั้งภายในพระอุโบสถมัก
ประดิษฐาน พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญ ท าให้มีผู้มาสักการะบูชาและร่วมท าบุญเป็น 
จ านวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม       
(องค์ประกอบของวัด (2552) กรมศาสนา สืบค้นจาก https://www.sawadee.co.th/thailand/temple) 

2.2.2 วิหาร คือ อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า คู่กับอุโบสถ 
แต่ไม่มีวิสุงคามเหมือนพระอุโบสถ ค าว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า วัด เช่นเดียวกับค าว่า อาราม 
อาวาส เช่น เวฬุวัน วิหาร เชตวันมหาวิหาร วิหารมีหลายแบบ เช่น วิหารคด วิหารที่มีลักษณะคดอยู่ตรงมุม
ก าแพงแก้วของอุโบสถ อาจมีหลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี 4 มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน วิหาร
ทิศ คือวิหารที่สร้างออกทั้ง 4 ด้านของพระสถูปเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุมหรือด้านข้าง วิหารยอด คือวิหารที่มียอด
เป็นรูปทรงต่างๆ เช่นวิหารยอดเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุมหรือด้านข้าง วิหารหลวง คือ หารที่ด้านท้ายเชื่อมต่อกับ
พระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ ค าว่า “วิหาร” ยังก าหนดใช้เป็นค าลงท้ายสร้อยนามพระอารามหลวงต่างๆ 
เพ่ือแสดงให้รู้ว่าวัดที่มีสร้อยนามอย่างนี้เป็นพระอารามหลวงส าคัญ 

2.2.3 หอไตร หรือ หอพระธรรม ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานที่จารึกค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก หรือจารึกความรู้เรื่องอ่ืนๆ เช่นเรื่องต ารายาโบราณ วรรณคดีโบราณ เป็นต้น 
ซึ่งถือว่าเป็นของสูง เป็นของศักดิ์สิทธิ์ และหาได้ยาก และนิยมสร้างไว้กลางสระน้ าในวัด ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันมิให้มดปลวกและแมลงสาบ ขึ้นไปกัดแทะท าลายคัมภีร์เหล่านั้น ส่วนใหญ่นิยมสร้างเพื่อมุ่งบุญ
กุศลเป็นส าคัญ ด้วยถือคติว่าสร้างไว้เก็บรักษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส าคัญ จึงนิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษแปลกตาด้วยฝีมือท่ีสุดยอดในยุคสมัยนั้นๆ  

2.2.4 หอระฆัง คือ อาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้างในวัดทุกแห่ง ใช้เป็นอาคาร
ส าหรับแขวนระฆังเพ่ือใช้ตีบอกสัญญาณ เวลาแก่พระสงฆ์ในการลงท าวัตร และประกอบกิจของสงฆ์ มีหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ หอระฆังโครงสร้างไม้ หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอระฆังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอระฆัง
โครงสร้าง ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปทรงอาคารของหอระฆังที่แตกต่างกันออกไป เช่น แบบ 4 เหลี่ยม แบบ 6 
เหลี่ยม แบบ 8 เหลี่ยม และแบบทรงกลม รวมทั้งมีลักษณะรูปทรงหลังคาของหอระฆังหลายรูปแบบ 
  2.2.4.1 ประเภทของหอระฆัง 

  1) หอระฆังโครงสร้างไม้ 
  2) หอระฆังก่ออิฐถือปูน 
  3) หอระฆังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  4) หอระฆังโครงสร้าง 
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2.2.4.2 ลักษณะรูปทรงอาคารของหอระฆัง 
  1) แบบ 4 เหลี่ยม 
  2) แบบ 6 เหลี่ยม 
  3) แบบ 8 เหลี่ยม 
  4) แบบทรงกลม 

  2.2.4.3 ลักษณะรูปทรงหลังคาของหอระฆัง 
  1)   แบบจั่วธรรมดา  
  2)  แบบมณฑป 
  3)  แบบจตุรมุข 
  4)  แบบบุษบก 
  5)  แบบยอดมงกุฎ 
  6)  แบบยอดพระเกี้ยว 

7)  แบบยอดเจดีย์ 
  8)  แบบยอดปรางค์ 
  9)  แบบทรงปราสาทเครื่องยอด 
  10) แบบผสม เช่นทรงมณฑปยอดปรางค์ 
  11) แบบหลังคาศิลปะต่างประเทศ จากอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก 

หรือจีน 
  2.2.4.4 ความหมายทางพุทธปรัชญา หมายถึง การตื่น เข้าถึงสัจธรรม ให้ความรู้สึก
แห่งสันติสุข 
 2.2.5 เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส ภายในบริเวณวัดซึ่งมีก าแพงล้อมไว้โดยรอบ
นั้น ประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ “เขตพุทธาวาส” ส าหรับใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม และ
เป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างประเภทปูชนียสถาน และศาสนสถาน “เขตสังฆาวาส” ส าหรับใช้เป็นที่พ านัก
ของภิกษุและสามเณร และ “เขตธรณีสงฆ์” ที่วัดก าหนดพ้ืนที่บางส่วนที่เหลือจากการจัดแบ่งเขต
ส าคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพ้ืนที่ส าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิง
สาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด อันได้แก ่
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  2.2.5.1 กุฏิ คือ อาคารที่ใช้ส าหรับอาศัยหลับนอน 
 

  
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างอาคารที่ใช้ส าหรับอาศัยหลับนอน 
ที่มา : https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink 

 
  2.2.5.2 กัปปิยกุฎี คือ โรงเก็บอาหาร 
 

  
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโรงเก็บอาหาร 
ที่มา : http://www.watphaidam.com/gallery-detail_2410 

 
  2.2.5.3 หอฉัน คือ อาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร 
 

  
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างอาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร 
ที่มา : http://www.nopsiri.com/c-007 
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  2.2.5.4 วัจจกุฎี คือ อาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 
 

  
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างอาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 
ที่มา : http://www.sarakuntho.org/ 

 
2.2.5.5 ศาลาการเปรียญ คือ อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 

 

  
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างอาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
ที่มา : https://sites.google.com/site/hxngsmudprachachn/-9 
   

 2.2.5.6 ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม 
 

  
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างโรงเทศนาธรรม 
ที่มา : https://www.m-culture.go.th/sisaket/ewt_news.php?nid=1581&filename=index 

 
 



 
 

13 
 

  2.2.5.7 หอไตร คือ อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา 
 

  
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างหอไตร 
ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9610000035033 

 
  2.2.5.8 ห้องสรงน้ า คือ ห้องช าระกาย 
 

  
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างห้องสรงน้ า 
ที่มา : http://www.phranakhonkhiri.com/web/exhibition_detail/30 

 

2.3 ศึกษาธุระหรือกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
       ธุระในพระศาสนา คือ ธุระที่ผู้บวชในศาสนาต้องท ามี 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คันถธุระ 
(คัน - ถะ - ทุ - ระ) หมายถึง การศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการเทศนาสั่งสอนการสร้างวัดวาอาราม 
บ ารุงพระศาสนา ให้คงอยู่ต่อไป ประการที่ สอง วิปัสสนาธุระ หมายถึง ธุระหรืองานอย่างสูงในพระ
ศาสนาซึ่งเป็นงานที่จะช่วยให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักการดับทุกขห์รือการปล่อยวางซึ่งเป็นเหตุ
ท าให้คนพ้นจากความทุกข์ ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการหลดพ้นจากกิเลสเป็นทางปฏิบัติที่มี
อยู่ ในศาสนาของพระพุทธเจ้า ซ่ึงการท าสมาธิหรือการสงบใจ ทางพระพุทธศาสนามี 2 ประเภท คือ 
  2.3.1 สมถกรรมฐาน เป็นการท าจิตใจสงบโดยพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความรู้สึกปราศจากกิเลส  
 2.3.2 วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ตามเป็นจริงด้วย ปัญญา จุดหมาย
ของการท าวิปัสสนา คือ ให้จิตรู้เห็นความไม่แน่นอน ความเป็นทุกข์ เพ่ือปล่อยวางไม่ยึดติด รูปกาย
สังขารภายนอก การฝึกอบรมปัญญาให้รู้จักการปล่อยวาง มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
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  2.3.2.1 การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานสามารถเรียนได้ 
2 ประการ ดังนี้ประการแรก การเรียนอันดับ คือ การเรียนให้รู้จักขันธ์ 5 ได้แก่ รูปขันธ์ (ร่างกาย 
พฤติกรรม) เวทนาขันธ์ (ความรู้สึกทุกข์ สุข ดีใจ พอใจ) สัญญาขันธ์ (การจ าสิ่งที่ได้รับ) สังขารขันธ์ 
(การคิดปรุงแต่ง) และวิญญาณขันธ์ (การรู้แจ้งถึงสิ่งต่างๆ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) 
นอกจากนี้ก็ต้องเรียนให้รู้เรื่องในอายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 โดย
ละเอียดเสียก่อน เรียกว่า เรียนภาคปริยัติ วิปัสสนาภูมินั่นเอง แล้วจึงจะลงมือปฏิบัติได้ ประการที่สอง 
การเรียนสันโดษ คือ การเรียนในระยะสั้น เช่น สอนการเดินจงกรม สอนวิธีนั่งก าหนด สอนวิธีก าหนด
เวทนา สอนวิธีก าหนดจิต แล้วลงมือปฏิบัติเลย  
          2.3.2.2 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือการตั้งสติก าหนดจิตเพ่ือค้นหาความเป็น
จริงเพ่ือพิจารณาหาเหตุผลและแก้ไขได้ตรงตามความเหมาะสม สติ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นกิเลสไม่ให้เข้ามาในรูปแบบอารมณ์แล้ว ยังพิจารณาอยู่ที่รูปกับ
นาม เมื่อพิจารณาอยู่ก็จะเห็นความเกิด ดับ ของรูปนามนั้น จะน าไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์ คือ 
ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีตัวตนของร่างกาย อย่างชัดเจน ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนั้น จะมีผลน้อยมากเพียงใด อยู่ที่หลักใหญ่ 3 ประการ ดังนี้ 

                    1) “อาตาปี” ท าความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน คือจะต้องมีความพยายาม
ตั้งต้นแต่เริ่มปฏิบัติ และเมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็ต้องตั้งใจด าเนินปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติให้
ก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้เสมอว่า “ปฏิบัติบ่อยๆ ปฏิบัติให้
มาก” ถ้าหากว่ามีความเกียจคร้านอยู่ก็เริ่มปฏิบัติไม่ได้ ด าเนินไปไม่ได้ ก้าวหน้าไปไม่ได้ ต้องหมั่น
ปฏิบัติให้ตลอด คือจะต้องเผาเกียจคร้านให้ตลอดไป 
   2) สติมา มีสติ คือระลึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เราท าอะไร คือ ตั้งสติก าหนด
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เช่น การก าหนดลมหายใจเข้า - ออก โดยที่แสวงหาสถานที่ๆ เงียบ
สงบ เช่น ป่า โคนไม้ เรือนว่าง ถ้าหากไม่ได้ต้องอาศัยที่ว่างในเรือนว่าง เช่นห้องพระ หรือในที่ใดที่หนึ่ง
ที่ไม่พลุกพล่าน ในเวลาที่ไม่พลุกพล่าน หากว่าสามารถมีความเพียรเผากิเลสคือตัวความเกียจคร้านได้ 
สร้างความขยันคือตัวความเพียรให้บังเกิดขึ้น การปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อนี้
เป็นประการแรกคือเพียรเผากิเลส     
            3) สัมปะชาโน มีสัมปชัญญะ คือขณะนี้ท าอะไรอยู่นั้นต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 
คือ มีสัมปชัญญะ มีสติ หมายความว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการปฏิบัติ คือในจิตภาวนาที่ประกอบการ
ปฏิบัติ เช่น ก าหนดลมหายใจเข้า - ออก ก็ต้องมีสติจับอยู่ที่ลมหายใจ มีสัมปชัญญะคือ รู้ตัว เมื่อมีสติจับ
ก าหนดอยู่ ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจออก ตามที่ร่างกายปฏิบัติตามกลไกลธรรมชาตินั่นเอง 
  2.3.2.3 การเดินจงกรม คือ การเดินเป็นเส้นตรงระยะไม่เกิน 3 เมตร กลับไปกลับมา 
ขณะที่เดินนั้น จะต้องมีสติก าหนดอิริยาบถก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอก สติจับอยู่ที่เท้า 
การเดิน โดยก าหนดว่า “ขวา” “ย่าง” “หนอ” ก าหนดในใจ ค าว่า “ขวา” ต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพ้ืน
ประมาณ 2 นิ้ว เท้ากับใจ ต้องให้พร้อมกัน“ย่าง”ต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าที่สุดเท้ายังไม่เหยียบพ้ืน ค า
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ว่า “หนอ” เท้าลงถึงพ้ืนพร้อมกัน เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน ก าหนดว่า “ซ้าย” “ย่าง” “หนอ” คงปฏิบัติ 
เช่นเดียวกันกับ “ขวา” “ย่าง” “หนอ” ระยะก้าวในการเดิน ห่างกันประมาณ 1 คืบ เป็นอย่างมากเพ่ือการ
ทรงตัว ขณะก้าวจะได้ดีขึ้น เมื่อเดินสุดสถานที่ใช้แล้ว ให้น าเท้ามาเคียงกัน เงยหน้าหลับตา ก าหนด “ยืน
หนอ” ช้าๆ อีก 5 ครั้ง ท าความรู้สึกโดยจิต สติ รู้อยู่ตั้งแต่กลางกระหม่อม ตั้งตรงๆ เอาจิตปักไว้ที่กระหม่อม 
เอาสติตาม ดังนี้ “ยืน” (ถึงสะดือ) “หนอ” (ถึงปลายเท้า) หลับตาอย่าลืมตา นึกมโนภาพ เอาจิตมอง ไม่ใช่
มองเห็นด้วยสายตา “ยืน” (จากปลายเท้าถึงสะดือ หยุด) แล้วก็ “หนอ” ถึงปลายผม คนละครึ่ง พอท าได้
แล้ว ภาวนา “ยืน หนอ” จากปลายผม ถึงปลายเท้าได้ทันที ไม่ต้องไปหยุดที่สะดือ หากฝึกจนช านาญแล้ว
เราสามารถก าหนดให้ละเอียดขึ้น โดยการหมุนตัวจาก 90 องศา เป็น 45 องศา จะเป็นการกลับหนอทั้งหมด 
8 ครั้ง เมื่ออยู่ในท่ากลับหลังแล้วต่อไปก าหนด “ยืน หนอ” ช้าๆ อีก 5 ครั้ง ลืมตาก้มหน้า แล้วก าหนดเดิน
ต่อไป กระท าเช่นนี้จนหมดเวลาที่ต้องการ 
  2.3.2.4 การนั่ง กระท าต่อจากการเดินจงกรม อย่าให้ขาดตอนลง เมื่อเดินจงกรมถึงที่จะ
นั่ง ให้ก าหนด “ยืน หนอ” อีก 5 ครั้ง ตามที่กระท ามาแล้วเสียก่อน แล้วก าหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่า 
“ปล่อยมือหนอ” ช้าๆ จนกว่าจะลงสุดเวลานั่งค่อยๆ ย่อตัวลงพร้อมกับก าหนดตามอาการที่ท าไปจริงๆ เช่น 
“ย่อตัวหนอ” “เท้าพ้ืนหนอ” “คุกเข่าหนอ” “นั่งหนอ” เป็นต้น 
           วิธีนั่ง ให้นั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรง หลับตา เอาสติมาจับอยู่ที่
สะดือที่ท้องพองยุบ เวลาหายใจเข้าท้องพอง ก าหนดว่า “พอง หนอ” ใจกับท้องที่พองต้องให้สัมพันธ์กัน 
หายใจออกท้องยุบ ก าหนดว่า “ยุบ หนอ” ใจกับท้องที่พองต้องให้สัมพันธ์กัน ข้อส าคัญ ให้สติจับอยู่ที่พอง 
ยุบ เท่านั้น อย่าดูลมที่จมูก อย่าตะเบ็งท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบ
มาทางหลัง จนกว่าจะถึงเวลาที่ก าหนด 

           2.3.2.5 เวลานอน ค่อยๆ เอนตัวนอนพร้อมกับก าหนดตามไปว่า “นอนหนอ” จนกว่าจะ
อยู่ในท่านอน ขณะนอนให้เอาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมา
จับที่ท้อง และก าหนดว่า “พอง หนอ” “ยุบ หนอ” ต่อไป คอยสังเกตว่า จะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ 
(การวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น สืบค้นจาก https://www.baandhamnamjai com.) 
  2.3.2.6 การก าหนดลมหายใจเข้าออก ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมฏฐาน ท่านให้
พิจารณาอาการที่ท้องพองออก หรือยุบเข้า เนื่องจากการหายใจเข้าหรือหายใจออก ซึ่งมีลักษณะ
ท านองเดียวกับการชักเชือกกลึง การก าหนดรู้อาการพองอาการยุบของท้องนี้เป็นหลักส าคัญยิ่งในการ
ปฏิบัติวิปัสสนา เพราะเป็นการก าหนดรูปหยาบ ซึ่งรู้ได้ง่ายกว่าการก าหนดรูปนามอย่างอ่ืนๆ และมี
ปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก โดยไม่ต้องไปแสวงหาเหมือนอาการที่ปรากฏทางกายอย่างอ่ืนหรือ
ทางนามธรรม เป็นการปฏิบัติที่สะดวกและง่ายแก่สามัญชนทั่วไป ส่วนอาการที่ปรากฏทางกายอย่าง
อ่ืนหรือทางนามธรรมอันได้แก่ เวทนา จิต และธรรมนั้น ให้ก าหนดเมื่อสภาวะเหล่านี้ ปรากฏชัดเจน
กว่าอาการพองอาการยุบ โดยการก าหนดว่า พองหนอ ยุบหนอ 
  2.3.2.7 ก าหนดอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย นอกจากการก าหนดอาการพองยุบของ
ท้องแล้ว ผู้ปฏิบัติยังจะต้องก าหนดรู้อาการที่ปรากฏทั้งหลายอ่ืนอีกด้วย เช่น การเคลื่อนไหวอิริยาบถ

https://www/
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ต่างๆ มี ยืน เดิน นั่ง นอน การแลดู การเหลียวดู การคู้อวัยวะ ฯลฯ ในทุกขณะ การท ากิจประจ าวัน
ต่างๆ ก็ต้องก าหนดรู้อยู่ทุกขณะเช่นเดียวกัน เช่น การกิน การดื่ม การเคี้ยว การนุ่งห่ม การถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะการดู การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส 
  2.3.2.8 พิจารณาอาการ 32 ซึ่งมีอยู่ในร่างกาย ได้แก่อวัยวะส่วนต่าง ๆ มี ผม ขน 
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหาร
ใหม่ อาหารเก่า มันสมอง ดี เสลด น้ าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ าตา น้ ามันเหลว น้ าลาย น้ ามูก ไข
ข้อ และน้ ามูตร ในการพิจารณาอาการ 32 นี้ ให้พิจารณาลักษณะของอาการนั้น ๆ ให้เห็นว่า เป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ถ้าจะพิจารณาให้เห็นอาการเหล่านี้เป็นของปฏิกูลล้วนแต่ไม่สะอาด 
ก็เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐาน 

  2.3.2.9 พิจารณาธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ และ
ธาตุลม ธาตุดินมีลักษณะแข็งและอ่อน ธาตุน้ ามีลักษณะไหลและเกาะกุม ธาตุไฟมีลักษณะร้อนและ
เย็น ธาตุลมมีลักษณะเคลื่อนไหวและเคร่งตึง ในการพิจารณา ให้ใช้สติพิจารณาว่าร่างกายนั้นไม่ใช่
สัตว์ บุคคล เรา เขา เป็นเพียงแต่ธาตุดิน น้ า ไฟ ลม ประกอบกันอยู่เท่านั้น แต่ละอย่างเป็นของไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน 

  2.3.2.10 พิจารณาศพ ศพนี้มีลักษณะแตกต่างกัน แล้วแต่ทิ้งไว้เร็วหรือช้า ตลอดจนเป็น
กระดูกและเถ้าถ่าน รวม 9 ชนิด ในการพิจารณา จะต้องใช้สติพิจารณาเปรียบเทียบกับกายของเราว่า 
จะต้องเน่าเปื่อยไปอย่างนั้นเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน (หลักการปฏิบัติพระ
กัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สืบคน้จาก https://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_02.htm.) 
 

2.4 ที่จอดรถ 
 บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ตัวลานจอดรถอาจท าให้ บริเวณ
โดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของการจัดวางพ้ืนที่ และขนาด
ความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถนักวางผัง บริเวณจะต้อง ค านึงถึงขนาด
ของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดขนาดพ้ืนที่ให้เพียงพอ ซึ่งจะต้องดูขนาดความ ยาวความกว้าง
ทั้งหมดของรถ ส่วนยื่นจากล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตลอดจนรัศมีวงเลี้ยวของชนิด ต่างๆ ด้วย            
(เดชา บุญค้ า, 2552:70) 
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ภาพที่ 2.9 ความยาวของรถแตล่ะประเภท 
 

 
ภาพที่ 2.10 รปูแบบการจอดรถต่างๆ 
 
 สรุป ที่จอดรถภายในโครงการที่เลือกใช้คือแบบ 60 องศา เนื่องจากระยะในการกลับรถน้อยกว่า
แบบ 90 องศา เพราะขนาดพ้ืนที่มีอย่างจ ากัดและพ้ืนที่สัญจรภายในโครงเป็นการสัญจร แบบทางเดียว 
 

2.5 ความหมายและการออกแบบสัญลักษณ์ 
            2.5.1 ความหมายของการออกแบบสัญลักษณ์ 
                     สื่อที่ เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากใน 
ชีวิตประจ าวัน ถ้าเรามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นสื่อที่เป็นเครื่องหมายภาพปรากฏอยู่ทั่วไป 
            2.5.2  รูปแบบลักษณะของสัญลักษณ์โดยทั่วไปภาพสัญลักษณ์ประเภท Pictogram ประกอบด้วย 
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2.5.2.1 กรอบภาพ (Symbol field) ได้แก่ พ้ืนที่ที่ล้อมรอบรูปภาพสัญลักษณ์ซึ่งเป็น พ้ืนที่
ที่อยู่ในอาณาเขตจ ากัด อาจมีรูปร่างหลายลักษณะได้คือ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือแปด
เหลี่ยม เป็นต้น 

2.5.2.2 รูปภาพ (Figure) ได้แก่ภาพสัญลักษณ์ที่แสดงแทนภาพคน สัตว์สิ่งของต่างๆ 
โดยทั่วไปที่พบเห็นมี 6 ลักษณะคือ  
                                 1) Outline รูปร่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เส้นแสดงโครงภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่าง Outline 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 
                                 2) Dot Form รปูร่างที่เกิดขึ้นจากการใช้จุดประกอบกันเป็นจ านวนมาก 
 

 
ภาพที่ 2.12 ตัวอย่าง Dot Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 
 3) Solid Form รูปร่างทึบ 
     (1) Positive Form ภาพสัญลักษณ์คือ ส่วนที่เป็นรูปร่าง 
     (2) Negative Form ภาพสัญลกัษณ์คือ ส่วนว่างบนพ้ืนภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.13 ตัวอย่าง Positive Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

http://www.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
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ภาพที่ 2.14 ตัวอย่าง Negative Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 
                       2.5.2.3 รูปร่างต่างๆ เหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของรูปร่าง ดังนี้ 
 1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) เป็นการเลียนแบบรูปทรงจริงใน ธรรมชาติ
โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รปูแบบที่น่าสนใจในลักษณะลดตัดทอน (Distortion) คือลด สิ่งที่เกินความ
จ าเป็นลงให้เหลือแต่ลักษณะ หรือโครงสร้างทที่เห็นว่าส าคัญของรปูทรงไว้หรือต่อเตมิ เสริมแต่งลวดลายลง
บนรูปทรงธรรมชาติให้ได้รูปแบบที่แสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้างของรูปทรง นั้นๆ 
 

 
ภาพที่ 2.15 ตัวอย่าง Natural Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

 2) รูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงที่ประกอบขึ้นด้วยรูปร่าง 
เรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม สามเหลี่ยม รูปทรงกรวย ทรงกระบอก เป็นต้น ทั้งนี้จะเป็น รูปทรงที่
พัฒนามาจากรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภาพคน ใช้วงกลมแทนศีรษะใช้เส้นตรงแสดง แขนและขา เป็นต้น  

 

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่าง Geometric Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 
            2.6.3  ประเภทของสญัลักษณ์ 20 ประเภท และภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก ่
                     2.6.3.1 ภาพสญัลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแบ่งตามประเภทของแกล่งท่องเที่ยวดงันี้ 
                               1) ประเภทธรรมชาติประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์แสดงลักษณะพ้ืนที่ที่ต้องการ    
จะสื่อความหมาย เช่น น้ าตก ถ้ า 

http://www.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/


 
 

20 
 

                               2) ประเภทประวัติศาสตร์ - ศาสนาสถาน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่า 
มีพ้ืนที่ เช่น เจดีย์ ศาล    
                               3) ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่า 
กิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบ้างในพ้ืนที่ เช่น สนามกีฬา หมู่บ้านชายแดน เป็นต้น 
                     2.6.3.2 ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่ ให้บริการ
ภายในส่วนอุทยานแห่งชาติ เช่น ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ ร้านอาหาร สุขา 
ลานจอดรถ เป็นต้น ภาพสัญลักษณ์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวจัดเป็น (Public Pictogram) ซึ่งใช้เป็นสาธารณะ
ส าหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยและเชื้อชาติดังนั้นจึงต้อง ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้    
                               1) ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน คือมีรูปแบบที่ เรียบง่ายแล้วเข้าใจง่าย ไม่ให้ 
ความหมายคลุมเครือหรือเป็น 2 นัย เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิด 
                               2) ต้องเป็นภาพที่จ าลองลักษณะเด่นของสถานที่ หรือกิจกรรมที่ข้ึนหน้าขึ้น ตาของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ที่คนส่วนใหญ่ดูแล้วสามารถจดจ าได้อย่างรวดเร็วและนาน 
                               3) รูปแบบที่ต้องชัดเจน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้และไกล 
                               4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเป็นระเบียบ 
                               5) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในภาพลักษณ์แต่ละภาพ ให้มีความเป็น อันหนึ่งอัน
เดียวกันในสัญลักษณ์ท้ังหมด    
                               6) มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างภาพสัญลักษณ์และการจัดองค์ประกอบอ่ืนๆ ภายใน
แผ่นป้าย 
                               7) สมมารถท าการผลิตได้สะดวกและรวดเร็วโดยวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุน 
 

 
ภาพที่ 2.17 สัญลักษณ์ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 

http://www.dnp.go.th/


 
 

21 
 

                     สรุป ป้ายสื่อความหมายที่ใช้ภายในโครงการมีทั้งแบบการบังคับทิศทางในการเข้า - ออก   
การสัญจร และบอกต าแหน่งของสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในโครงการ 
 

2.6 กรณีศึกษา  
 2.6.1 กรณีศึกษา วัดปัญญานันทาราม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัดปัญญานันทาราม    
เดิมเป็นที่ดินของนายพิชิต – นางจ ารัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่แก่คณะสงฆ์โดยมี
พระเฉลิมปภสฺสโรเป็นผู้รับมอบและก่อตั้งเป็น“ส านักสงฆ์สนเฒ่า” แต่ต่อมาขาดพระภิกษูดูแลไปช่วงระยะ
หนึ่งนางบุญส่งโพธิจันทร์จึงได้ประสานงาน และร่วมกันถวายดินแดนและส านักสงฆ์แด่พระเทพวิสุทธิเมธี                
(พระบิดาปัญญานนทะ) ประธานหน่วยสืบราชการลับพระพุทธศาสนาการชลประทานรังสฤษฏ์                       (ที่
ระลึก ๘๐ ปีปัญญานันทะ) เมื่อวันที วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2555 และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557                    
(วัดปัญญานันทาราม (2560) สืบค้นจาก https://www.watpanya.org) 
 2.6.2 ตัวอย่างที่ดีของโครงการ 

    2.6.2.1 ประติมากรรมหอไตรรูปแบบอินเดียที่มีความสวยงาม 
   2.6.2.2 การจัดโซนภายในวัด แบบธรรมชาติ 
   2.6.2.3 สิ่งแวดล้อมภายในวัดโดยรอบๆ มีความเป็นธรรมชาติโดยส่วนมาก 

2.6.3 สรุปแนวคิดและจุดเด่นของโครงการ 
  2.6.3.1 สิ่งก่อสร้างกลมกลืนกับธรรมชาติ 
  2.6.3.2 ปลูกต้นไม้ร่มรื่นในทุกโซน โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ 
 

 
ภาพที่ 2.18 แผนที่วัดปัญญานันทาราม 
ที่มา : https://www.dhammajak.net 
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ภาพที ่2.19 หอไตร 
ที่มา : https://green344566.wordpress.com/  
 

 
ภาพที่ 2.20 หอสมุด 
ที่มา : http://tiaownaidee.blogspot.com/2017/03/blog-post_3.html 
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2.8 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ 
ตารางท่ี 2.1 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ 

หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 
1. แนวคิดในการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยว 
 
 
การท่องเที่ยว 
 
 
 
 

การปรับปรุงและส่งเสริมสภาพแวดล้อม ต้องเลือกวิธีเหมาะสมไม่ให้
โบราณวัตถุท่ีถูกท าลายการจัดภูมิทัศน์ต้องรักษาลักษณะดั้งเดิมของ
สถานที่ 
 
พ้ืนที่ จั ดภูมิทัศน์สามารถใช้ประโยชน์ ได้และเหมาสม  สิ่ งที่
นักท่องเที่ยวคาดหวังคือสะดวกสบายเส้นทางของนักท่องเที่ยวต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมสามารถรับรองนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มได้ มีการ
มีการบอกทิศ เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่ เป็นต้น อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปความสะดวกสบายในบริเวณ เช่น 
บริเวณพักคอย ห้องน้ า ห้องส้วม มีปริมาณเพียงพอมีความสะดวก
และปลอดภัยในการเข้าถึงจุดต่าง ๆ การจัดภูมิทัศน์สามารถช่วยลด
ภาพอากาศร้อน ลดปัญหาเสียงและฝุ่นรบกวนจากยานพาหนะ 

2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือ
การท่องเที่ยว 
 
แนวทางการพัฒนา
โบราณสถาน 

ต้องก าหนดพื้นที่โบราณสถานที่ให้ชัดเจน 
 
 
วัสดุพืชพรรณ ต้องส่งเสริมทัศนียภาพและช่วยบ่งชี้พ้ืนที่กิจกรรม
ต่างๆ พรรณไม้ควรปลูกตามลักษณะพันธุ์ไม้เดิมสมัยโบราณ มีการ
ตอบสนองใช้สอยมุมมอง หลักเลี่ยงการปลูกไม้คลุมดินและไม้พุ่ม
ขนาดเล็กในพ้ืนที่รอบๆ 

3. แนวคิดการพัฒนา
โบราณสถาน 

 
 
 

แนวคิดในการพัฒนา
โบราณสถาน 

การปลูกพืชพรรณเป็นกลุ่มและน้อยชนิดง่ายต่อการดูแลสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ ดึงความสนใจ หรือบดบังทัศนียภาพอาคารโบราณสถาน
รู ปแบบของสิ่ ง ก่ อสร้ า งต้ อ งมี ลั กษณะสี สั นที่ ก ลมกลื นกั บ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 
ออกแบบวัสดุพืชพรรณให้เป็นกลุ่มก่อนและมีการจัดองค์ประกอบที่
ไม่ควรใช้สีสันฉูดฉานเกินไปควรมีป้ายชื่อหรือป้ายแสดงข้อมูลโบราณ 
บรรยากาศของพ้ืนที่ควรเป็นระเบียบสิ่งอ านวยความสะอาดต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.1 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในโครงการ (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 
4. แนวทางการพัฒนา
โบราณสถานเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
หลักการพัฒนาภูมิทัศน์
เพ่ือการท่องเที่ยว 

การเข้าถึงโบราณสถานต้องเข้าถึงได้สะดวกมีการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ที่จอดรถ ลานพักคอย บริเวณพ้ืนที่นี้ควร
อยู่ห่างจากโบราณสถานสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ศาลา เก้าอ้ีนั่ง
พัก ป้าย ควรมีต าแหน่งที่เหมาะสมเส้นทางสัญจรควรเลือกเส้นทางที่
ส่งเสริมมุมมองที่ดีท่ีสุด 
 
พันธุ์ไม้ที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
รม่รื่น 

5. วัดไทย 
 
 
องค์ประกอบพ้ืนฐาน
ภายในวัด 
 
 

พ้ืนที่ภายในวัดควรมีบรรยากาศที่รมรื่น มีความสงบ การปลูกต้นไม้ต้องมี
ความกลมกลืนและมีระยะที่เหมาะสมกับตัวอาคาร 

 
เขตพุทธาวาส เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับประกอบกิจกรรมและพิธีต่าง ๆ 
ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสะอาดเขตสังฆาวาสเป็น
บริเวณที่ใช้ส าหรับเป็นที่พักและนอนของพระสงฆ์ต้องการความสงบรม
รื่นเขตธรณีสงฆ์ เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิง
สาธารณะประโยชน์ 

6. แนวการพัฒนา
องค์ประกอบภูมิทัศน์ 
 
พืชพันธุ์ 
 
 

การใช้ในระดับพ้ืน ได้แก่การใช้ระดับผนังการใช้ระดับเพดานและ
ลักษณะของการน ามาใช้ในการตกแต่ง 
 
วิธีการที่จะน าวัสดุพืชพันธุ์ต่าง ๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ได้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมดุลความขัดแย้งและความ
เรียบง่ายการเลือกใช้ชนิดของต้นไม้  ได้แก่ ชนิดของต้นไม้ที่ ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม 

7. แนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบ ม้านั่ง เก้าอ้ี
ที่ใช้งานสาธารณะ 
 
 
 
 

มีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียงในเรืองความรู้ และขนาดความกว้างของที่
นั่งอยู่ในระหว่าง 0.40 - 0.50 เมตร และความกว้างมีขนาด 0.25 เมตร
เป็นอย่างน้อยตรงตามการใช้สอยมีความทนทานต่อการใช้สอยและ
สภาพอากาศมีสภาพที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบหากเป็นไปได้ควร
ใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพ้ืนเมืองที่นั่งพักผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่าง
จากขอบเขตทางสัญจรออกประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อยความ
ชัดเจน ได้แก่ ขนาด สี ความสูงและฉากหลังของป้ายรวมถึงตัวอักษร 
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ตารางท่ี 2.1 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ (ต่อ) 

หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 
ถังขยะ มีรูปแบบที่กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือบริเวณ และเป็น

ส่วนประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงาม ถ้าสามารถรวมถังขยะเข้ากับสิ่ง
ประกอบภูมิทัศน์ อ่ืนๆ ความสูงที่พอเหมาะส าหรับการทิ้งขยะระหว่าง 
0.80 - 1.00 เมตร ที่ตั้งของถังขยะ ควรอยู่ในต าแหน่งที่มีคนใช้งานมาก 
การจัดวางต้องไม่ขีดขวางจราจร และเข้าถึงได้ง่ายด้วย 

8.  แนวทางการ พัฒนา
องค์ประกอบภูมิทัศน์  
 
หมอนคอนกรีตกั้นล้อ 
 
 
 
ไฟฟ้าให้แสงสว่าง 

การเลือกชนิดต่างๆ ของไฟฟ้า เช่น ระดับความสูง - ต่ าของไฟฟ้าให้แสง
สว่างการใช้งานและความกลมกลืนกับสิ่งประกอบภูมิทัศน์ 
 
ควรมีความมั่นคงแข็งแรงและให้แลดูหนักแน่น เป็นวัสดุผิวเรียบไม่ขรุขระ
หรือหยาบเกินไปขนาดความสูงควรมีความสูง ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร และ
ระยะห่างห่างกันอย่างน้อย 1.30 เมตร 
 
สามารถจะออกแบบเสาไฟฟ้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

9. การสัญจร 
 
 
การจัดรูปแบบการสัญจร
ยวดยาน 

ระยะห่างอย่างน้อยที่สุดระหว่างดาดพ้ืนแข็งกับต้นไม้กับต้นไม้เดิม
จะต้องไม่ต่ ากว่า 2.5 เมตร 
 
มาตรฐานทางจักรยาน ความกว้างสุทธิ ช่องเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 
ช่องคู่ ไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร มาตรฐานทางเดินเท้า ความกว้างสุทธิ ช่อง
เดี่ยว ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ช่องคู่ ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร มุมที่รถจะ
จอดควรเป็น 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศาความกว้างของช่องจอด 
2.40 เมตร 2.70 เมตร หรือ 3.00 เมตร 

 

 
 
 

 



    บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับโครงการ 
 

  ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิ ทัศน์ วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า)         
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื ่อน า ข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึง
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ และน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่ง จะส่งผลท าให้พื้นที่โครงการนั้นมีความสมบูรณ์ใช้
พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับคือ ข้อมูลระดับมหภาคและข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี้ 
 

3.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการ 
     3.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของวัดสายสุวพรรณ 

3.1.1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดต่อ วัดสายสุวพรรณต้ังอยู่ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มีพื้นท่ี 50 ไร่ ส่วนพื้นท่ีออกแบบมีท้ังหมด 25 ไร่ 40,000 ตารางเมตร 

3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ ภาคกลางของประเทศไทย ต้ังอยู่ สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

6 เมตร มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณภาคกลางตอนล่าง 
อากาศจะชุ่มช้ืน เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยท่ีควบคุมอุณหภูมิได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ท่ีนาความชุ่มช้ืนมาสู่จังหวัด (ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
สืบค้นจาก https://climate.tmd.go.th, 2560) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 

แสดง : ทิศทางลมและแสง ภาพที่ 3.1 

สัญลักษณ์ :         ดวงอาทิตย์            ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
                       ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
                       ทิศทางโคจร 
                                     

 

ท่ีมา : - 
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3.2 ลักษณะภูมิอากาศ  
 

 
แผนภูมิท่ี 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 
  
 3.2.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรม
อุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

3.2.1.1 อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉล่ีย 19.56 องศาเซลเซียส 
3.2.1.2 อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉล่ีย 37.88 องศาเซลเซียส 
3.2.1.3 อุณหภูมิเฉล่ียจากเดือนมกราคม - ธันวาคม เฉล่ีย 29.60 องศาเซลเซียส 

 เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มของภาคกลาง มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน และได้รับกระแสลม
ฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ้า จึงท าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบอ้าวมากนักในช่วงฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ 
อุณหภูมิ เฉ ล่ียตลอดปี  28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูง สุดเฉ ล่ีย 32 -  34 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวท่ีสุดในรอบปี
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ าท่ีสุดได้ 11.5 องศาเซลเซียส 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2542 ส่วนอุณหภูมิสูงท่ีสุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
ควรปลูกไม้ท่ีทนอุณหภูมิ 19.56 - 37.88 องศาเซลเซียส เช่น ต้อยติ่งฝรั่ง โกสน ขาไก่เขียว 
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แผนภูมิท่ี 3.2 ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 
  
 3.2.2 ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล 
จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

3.2.2.1 ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ ร้อยละ 37.4 
3.2.2.2 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนเมษายน คือ ร้อยละ 95.8 
3.2.2.3 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียจากเดือนมกราคม - ธันวาคม คือ ร้อยละ 65.3 

จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการ ต้ังอยู่จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีความช้ืนสัมพัทธ์มีปริมาณท่ีสูง จึงมี
ผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด ไม่ควรให้น้ ามากนัก 
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สงูสดุ ต ่ำสดุ ค่ำเฉลี่ย



30 
 

 
แผนภูมิท่ี 3.3 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560)  
 
 3.2.3 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จาก 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 

3.2.3.1 ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 10.5 มิลลิเมตร 
3.2.3.2 ปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 313.68 มิลลิเมตร 
3.2.3.3 ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียจากเดือนมกราคมธันวาคม คือ 97.37 มิลลิเมตร 

 เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม 
ประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่าน 
บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 
โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงท่ีมีความช้ืนสูง 
 

3.3 ศึกษาลักษณะดิน 
 3.3.1 ลักษณะดิน 
                  พื้นท่ีจังหวัดส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
                  3.3.1.1 ดินเปรี้ยวน้อยมีเนื้อท่ี 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 

                  3.3.1.2 ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,292.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.58 

                  3.3.1.3 ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภาพพื้นท่ีดังกล่าวท าให้ไม่
เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว หรือปูน
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มาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น พื้นท่ีดินเปรี้ยว พบมากท่ีอ าเภอหนองเสือ 
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาลูกกา (ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี สืบค้นจาก https://www.dpt.go.th, 2560) 
 

 
ภาพที่ 3.2 กลุ่มชุดดินท่ี 11 
ที่มา : https://www.nso.go.th 
 
 เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่และแดงปนเหลือง ในฤดู แล้งหน้าดิน
จะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงแรงจัดมาก (pH 4.0 - 5.0) ดินบน
ตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองปนสีน้ าตาลและเหลืองปนแดงท่ี ระดับ
ความลึกต้ังแต่ 50 - 100 เซนติเมตร พื้นท่ีจังหวัดสวนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด 
สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด ม ีpH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนก
ได้ดังนี้ (1) ดินเปรี้ยวน้อย มีเนื้อท่ี 35,964.06 ไร  คิดเป็นร้อยละ 5.20 (2) ดินเปรี้ยวปานกลาง 
426,292.54 ไร คิดเป็นร้อยละ 61.58 (3) ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภาพ
พื้นท่ีดังกลาวท าใหไมเหมาะสมกับการปลูกพืชไร และการปลูกขาวไดผลผลิตต่ า ซึ่งตองมีการปรับปรุงโดย
การใชปูนขาว หรือปูนมารล ควบคูกับการใชปุยเคมีเพื่อใหการเพาะปลูกไดผลผลิตดีขึ้น 
 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าดินประเภทนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก เนื่องจาก น้ าซึมผ่านลง
ไปในช้ันดินได้ช้า ส่งผลให้การระบายน้ าเลว ท าให้ช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ าขัง และภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ี
ราบเรียบ ดังนั้นการออกแบบพืชพรรณในพื้นท่ีโครงการควรค านึงถึงเรื่อง การระบายน้ าเป็น หลัก เช่น 
ควรเลือกพืชพรรณท่ีชอบบน้ าหรือสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายเป็นต้น 
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3.4 การเข้าถึงพ้ืนท่ีโครงการ 
 3.4.1 การเข้าถึงโครงการ  

เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ไปตามถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 305 รังสิต - นครนายก จากนั้นเล้ียวซ้าย เข้าสู่ถนนโยธาธิการคูคต - คลองหลวง ขับ
ตรงไปอีก 13.4 กิโลเมตร เล้ียวขวาเข้าซอย คลองสาม 6/2 มุ่งหน้าตรงไป 2.0 กิโลเมตร เล้ียวขวามุ่งหน้า
ตรงไป 600 เมตร พื้นท่ีโครงการอยู่ทางซ้ายมือ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 

แสดง : การเข้าถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ :        ต าแหน่งท่ีต้ัง 
                                 เส้นทางสัญจร 
                           
ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/place 
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 3.4.2 สภาพปัจจุบันพื้นท่ีโครงการ 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า)อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

มีพื้นท่ีท้ังหมด 50 ไร่ ส่วนพื้นท่ีออกแบบมีท้ังหมด 25 ไร่ 40 ,000 ตารางเมตร พื้นท่ีบริเวณต่างๆ ของ
โครงการ มีลักษณะดังนี้ 

3.4.2.1 แผนผังแสดงพื้นท่ีติดต่อโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 

แสดง : แผนผังแสดงพื้นท่ีติดต่อ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ : - 
                           

 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/place 

ทิศใต้ 

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 
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ตารางที่ 3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีโครงการ 
ภาพประกอบ ลักษณะพื้นท่ี 

 

 
 
 

 
ทิศเหนือ  ติดกับทุ่งนา 

 
 
 

ทิศใต้  ติดกับทุ่งนา 

 
 
 

ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 

 
 

ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านพฤกษา C                                                 
รังสิต - คลองสาม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 
แสดง : ทัศนียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.5 
สัญลักษณ์ :            มุมมอง 
 
 

 

ท่ีมา : - 
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ตารางที่ 3.2 ทัศนียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นท่ีโครงการ 
ภาพประกอบ ลักษณะพื้นท่ี 

 

 
 
 

 
ทัศนียภาพทางทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิด เมื่อ
มองไปจะเห็นพื้นท่ีโล่งเป็นทางยาวและพื้นท่ี
โครงการจนถึงด้านหลังโครงการ 

 
 
 

ทัศนียภาพทางทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบเปิด 
เมื่อมองไปจะเห็นทางสัญจรของโครงการและพื้นท่ี
โครงการจนถึงด้านหน้าโครงการ 
 

 
 
 

ทัศนียภาพทางทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิด 
เมื่อมองไปจะเห็นทางสัญจรของโครงการและพื้นท่ี
โครงการจนถึงด้านหลังโครงการ 
 

 
 

ทัศนียภาพทางทิศใต้ เป็นมุมมองแบบปิด เมื่อมอง
ไปจะเห็นก าแพงเดิมของโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 
แสดง : ทัศนียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.6 
สัญลักษณ์ :             มุมมอง 
 
 

 

ท่ีมา : - 
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ตารางที่ 3.3 ทัศนียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
ภาพประกอบ ลักษณะพื้นท่ี 

 

 
 
 

 
ทัศนียภาพทางทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบเปิด เมื่อ
มองไปจะเห็นบ่อน้ าและทุ่งนา 

 
 
 

ทัศนียภาพทางทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบเปิด 
เมื่อมองไปจะเห็นทางสัญจรและทุ่งนา 

 
 
 

ทัศนียภาพทางทิศตะวันตก เป็นมุมมองแบบเปิด 
เมื ่อมอง ไปจะ เห ็นถนนหน ้า โครงการแ ละ
หมู่บ้านหมู่บ้านพฤกษา C                       

 

ทัศนียภาพทางทิศใต้ เป็นมุมมองแบบเปิด เมื่อมอง
ไปจะเห็นทุ่งนา                       
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3.4.2.2 พืชพรรณเดิมในโครงการ 
 
ตารางที่ 3.4 แสดงพืชพรรณเดิมท่ีมีอยู่แล้วภายในโครงการ 

ช่ือพรรณไม้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ หมายเหตุ 
สาละลังกา 

 
 

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10 -
25 เมตร ใบเด่ียว เรียง
สลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ 
โคนใบสอบ ปลายใบ
แหลม 

1. เพิ่มพื้นท่ีร่มในวัด 
2. เพิ่มความสวยงาม 

 

โพธิ์ 

 
 

ไม้ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 
เมตร  ล า ต้นมี เ ส้น ผ่าน
ศูนย์กลางได้ถึง 3 เมตร   
ใบมีรูปหัวใจ 

1. เพิ่มพื้นท่ีร่มในวัด 
2. เพิ่มความสวยงาม 

ย้าย 

ไผ่ 

 
 

พืชมีเนื้อไม้แข็ง สูงได้ถึง 
10 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน 
ล าต้นตรง มีข้อและปล้อง
ชัดเจน รูปใบหอก ปลาย
เรียวแหลม โคนมน  

1. เพิ่มพื้นท่ีร่มในวัด 
2. เพิ่มความสวยงาม 

 

ยางอินเดียด่าง 

 
 

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง สูง 3-10 เมตร ไม่
ผลัดใบ เปลือกสีน้ าตาล
เข้ม มีรากอากาศห้อยย้อย 
เป็นใบเด่ียว สีเขียวสดมีสี
ครีมอมเหลืองสลับ 

1. เพิ่มพื้นท่ีร่มในวัด 
2. เพิ่มความสวยงาม 
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 3.4.3 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามประโยชน์การใช้สอย 
จากการศึกษาลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ สามารถสรุปออกมาได้ 3 Zone ดังนี้ 

 
3.4.3.1 Zone A เป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหน้าของโครงการท่ีมีการเข้าถึงได้จึงเหมาะท่ีจะเป็น

ส่วนบริการ เช่น ลานจอดรถ โรงครัวและห้องน้ า 
3.4.3.2 Zone B เป็นส่วนท่ีอยู่ทางด้านหลังฝ่ังทิศตะวันออก ติดต่อกับ Zone A เป็นส่วน

ท่ีใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา เนื่องจากเป็นอุโบสถ 
3.4.3.3 Zone C เป็นส่วนท่ีอยู่ทางทิศใต้ เป็นส่วนท่ีมีความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นกุฏิ

และท่ีพักของผู้มาปฏิบัติธรรม 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 

แสดง : การแบ่ง Zone พื้นท่ีโครงการตามประโยชน์การใช้สอย ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ์               Zone A             Zone B 
                           Zone C        
ท่ีมา : - 
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ตารางที่ 3.5 ลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพื้นท่ี 
A 1. ท่ีต้ังและอาณาเขต 

2. สภาพพื้นท่ี 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 

 
 

1. พื้นท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับ Zone B 
 ทิศตะวันตก ติดกับถนนหน้า
โครงการ 
2. ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ หอฉันและ
ห้องน้ า มีต้นไม้บางส่วน 
3. เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก 
พัดมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
ตุลาคม 
4. ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิม
อยู่แล้ว 

B 1. ท่ีต้ังและอาณาเขต 
2. สภาพพื้นท่ี 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 

 
 

1. พื้นท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะออกมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศใต้ ติดกับ ทางสัญจร 
 ทิศตะวันออก ทุ่งนา 
 ทิศตะวันตก Zone A 
2. ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ อุโบสถและ
ห้องน้ า มีต้นไม้บางส่วนและมีบ่อน้ าเดิม 
3. เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก 
พั ด ม า ใ น ช่ ว ง ก ล า ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น ถึ ง 
กลางเดือนตุลาคม 
4. ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว 
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ตารางที่ 3.5 ลักษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone ข้อพิจารณา ลักษณะของพื้นท่ี 
C 1. ท่ีต้ังและอาณาเขต 

2. สภาพพื้นท่ี 
3. สภาพภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 

 

1. พื้นท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกออกมีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับทางสัญจร 
 ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ทุ่งนา 
 ทิศตะวันตก Zone A 
2. ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ กุฏิต้นไม้
บางส่วนและมีบ่อน้ าเดิม 
3. เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ 
เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก 
พั ด ม า ใ น ช่ ว ง ก ล า ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น ถึ ง 
กลางเดือนตุลาคม 
4. ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิม
อยู่แล้ว 

 

3.5 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พ้ืนท่ีโครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นพื้นท่ีท่ียังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ จึงจะออกแบบเพื่อใช้พื้นท่ี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในโครงการ ดังนั้นในการศึกษาจากการท าแบบสอบถาม 
และการใช้การสุ่มประชากรแบบบังเอิญเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือกประชากรภายใน เขต
ชุมชนและประชากรบริเวณพื้นท่ีรอบในขอบเขตรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 ต าบล 41 หมู่บ้าน        จึง
ศึกษาจ านวนประชากรในพื้นท่ีดังกล่าวซึ่งมีจ านวนประชากร 151,034 คน และการศึกษาจะใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยใช้สูตร
ตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนดความต้องการประชากรเท่ากับ 0.05 ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับ
ให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ 5%  
 

n =
N

1 + Ne2
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 เมื่อ n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
       E  คือ สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีผู้วิจัยยอมให้เกิด 0.05 
 

n =
151,034

1 + (151,034)2
 

 
     n = 395 ชุด 
   ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จ านวน 395 ชุด 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ เป็นการศึกษาระยะส้ันมีข้อจ ากัดในส่วนงบประมาณ 
ระยะเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในรัศมีการให้บริการของวัดสายสุวพรรณ 
โดยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งเป็นการสุ่มแบบไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการท่ี
ผู้ออกแบบพอใจได้ ต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มประชากร
เป้าหมายและเท่ากับเท่าท่ีได้รับความร่วมมือ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ชุด 
 3.5.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 

3.5.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน ได้แก่พระภิกษุสงฆ์และผู้ท่ีมาท ากิจกรรมทางศาสนา 
3.5.1.2 กลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว คือ ประชาชนท่ีในละแวกใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ เข้ามาพื้นท่ี

โครงการเป็นครั้งคราว โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่างประชากร
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ช่ัวคราว 

จากการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีในชุมชนในการศึกษาถึงพฤติกรรม
และความต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลของจ านวนประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ชุมชนจะใช้ข้อมูลจากจ านวนของผู้ท่ีมาใช้พื้นท่ีในวัดสายสุวพรรณ โดยมีข้อมูลดังนี้ 
 3.5.2 วิธีการศึกษา 

3.5.2.1 ผู้ใช้ช่ัวคราว คือกลุ่มบุคคลท่ีเข้ามาใช้ในพื้นท่ีโครงการเป็นครั้งคราวไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับสภาพพื้นท่ี โดยใช้การสังเกตถึงพฤติกรรมการใช้พื้นท่ีของผู้ท่ีมาพักในพื้นท่ีโครงการเป็น
เครื่องมือ ในการศึกษาพฤติกรรมและท าการสอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้แบบสอบถามเป็น 
เครื่องมือในการศึกษาถึงความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1) เพศ 
   2) อายุ 
   3) ระดับวุฒิการศึกษา 
   4) อาชีพ 
   5) ท่านเดินทางมาท่ีวัดสายสุวพรรณนี้โดยวิธีใด 
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  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการ เพิ่มเติม 

   1) กิจกรรมท่ีท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม 
   2) ความต้องการด้านองค์ประกอบและส่ิงอ านวยความสะดวกในโครงการ
ออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
 3.5.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 

3.5.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการตามเพศ 

ล าดับ เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาย 192 48.00 
2 หญิง 208 52.00 

                 รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 3.6 กลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ เพศ
หญิงมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.00 

 
ตารางที่ 3.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการตามช่วงอายุ 

ล าดับ ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ต่ ากว่า 20 ปี 24 6.00 
2 ช่วงอายุ 20-30 ปี 64 16.00 

3 ช่วงอายุ 31-40 ปี 72 18.00 

4 ช่วงอายุ 41-50 ปี 72 18.00 

5 ช่วงอายุ 51-60 ปี 120 30.00 

6    ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป 48 12.00 

                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 3.7 กลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีมากท่ีสุดช่วงอายุ 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31 - 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 รองลงมาเป็น ช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.25 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 
41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.25 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00 และรองลงมาเป็น
ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.00 
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ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการตามวุฒิการศึกษา 
ล าดับ วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ประถมศึกษา 32 8.00 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 48 12.00 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

32 8.00 

4 อนุปริญญา/ปวส. 48 12.00 

5 ปริญญาตร ี 56 58.00 

6 สูงกว่าปริญญาตร ี
 

8 
 

2.00 

                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 3.8 กลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการ ท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม             

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสุด 58.00 มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 12.00 ซึ่ง
เท่ากับอนุปริญญา/ปวส. 12.00 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.00 ซึ่งเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 8.00  
รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี 2.00 
ตารางที่ 3.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการตามอาชีพ 

ล าดับ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 นักเรียน/นักศึกษา 32 8.00 
2 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 128 32.00 

3 พนักงานบริษัท/องค์เอกชน 144 36.00 

4 แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 40 10.00 

5 รบราชการ/รัฐวิสาหกิจ 48 12.00 

6 
 

เกษตรกร 
 

8 
 

2.00 
 

                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 3.9 กลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพท่ีมีจ านวนมากสุด พนักงานบริษัท/องค์เอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นค้าขายธุรกิจส่วนตัว 

คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาเป็นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็นแม่บ้าน/
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เกษียณอายุ/ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ8.00 รองลงมา

เป็นเกษตรกร 2.00 

 

ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการตามการเดินทาง
มาวัดสายสุวพรรณ 

ล าดับ การเดินทางมาวัดสายสุวพรรณ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 รถจักรยาน 60 15.00 
2 รถจักรยานยนต์ 132 33.00 

3 เดิน 64 16.00 

4 รถยนต์ส่วนบุคคล 120 30.00 

5 รถโดยสาร 24 6.00 

6 อื่นๆ 0 0.00 
                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 3.10 กลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการ

เดินทางมาท่ีวัดสายสุวพรรณ รถจักรยานยนต์ มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาเป็น 
รถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาเป็นเดิน คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาเป็นรถจักรยาน 
คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็นรถโดยสาร 6.00 

3.5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการ เพิ่มเติม 

 
ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการด้านกิจกรรม เพิ่มเติม 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วันส าคัญทางพุทธศาสนา มากท่ีสุด 96 24.00 
 มาก 192 48.00 
 ปานกลาง 96 24.00 
  น้อย 16 4.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการด้านกิจกรรม (ต่อ) 
 กิจกรรม ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พักผ่อนหย่อนใจ มากท่ีสุด 72 18.00 
 มาก 168 42.00 
 ปานกลาง 152 38.00 
 น้อย 8 2.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
กิจกรรมทางศาสนา มากท่ีสุด 96 24.00 
 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 128 3.00 
 น้อย 40 10.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
พิธีกรรมทางศาสนา มากท่ีสุด 96 50.00 

มาก 128 40.00 
ปานกลาง 120 10.00 

 น้อย 56 0.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
 

3.5.3.3 ความต้องการด้านองค์ประกอบและส่ิงอ านวยความสะดวกในโครงการออกแบบ 
ภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
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ตารางที่ 3.12 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรท่ีเข้าใช้พื้นท่ีโครงการด้านกิจกรรม บรรยากาศ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการ เพิ่มเติม 

องค์ประกอบหรือส่ิงอ านวยความสะดวก ความต้องการผู้ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โคมไฟทางเดิน มากท่ีสุด 216 54.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 8 2.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ชุดม้านั่งหินอ่อน มากท่ีสุด 24 6.00 
 มาก 184 46.00 
 ปานกลาง 128 32.00 
 น้อย 56 14.00 
 น้อยท่ีสุด 8 2.00 

รวม 400 100.00 
ถังขยะ มากท่ีสุด 24 6.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 144 36.00 
 น้อย 56 14.00 
 น้อยท่ีสุด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
ทางเดินเท้าทรายล้าง มากท่ีสุด 176 44.00 
 มาก 144 36.00 
 ปานกลาง 72 18.00 
 น้อย 8 2.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
ศาลาพักผ่อน มากท่ีสุด 176 40.00 
 มาก 144 36.00 
 ปานกลาง 64 16.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 400 100.00 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) 
แสดง : แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของพื้นท่ี (Bubble Diagrams) 
 

ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :   ทางสัญจรหลัก 
   Screen  
   Buffer  
   ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม  
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วยหน้า) 

แสดง : แผนผัง Site Relation ภายในโครงการ ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์ :  พื้นท่ีสีเขียว / พื้นท่ีจัดสวน 
 พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม 
 บ่อน้ า 
 ทางเข้า - ออกหลักของพื้นท่ีโครงการ 
 ทางเช่ือม, ทางเดินภายใน โครงการ 

 



บทที่ 4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภมูิทัศน์ 
 

4.1 ผลงานการออกแบบ 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 กำรสังเครำะห์พื้นท่ี (Site Synthesis) 
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ภาพที่ 4.4 แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept Design) 
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ภาพที่ 4.5 ผังแม่แบบ (Master Plan) 



56 

 
ภาพที่ 4.6 ผังไฟสนำม (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.9 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.10 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำงป้ำยหน้ำโครงกำร 
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ภาพที่ 4.11 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำงลำนพักผ่อนและกระบะปลูก 
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ภาพที่ 4.12 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำงศำลำกลำงน้ ำ 
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ภาพที่ 4.13 มุมมองท้ังพื้นท่ีโครงกำรและทัศนียภำพ 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 รำยละเอียดงำนประมำณรำคำ โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดสำยสุวพรรณ 

4.2.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 
 

ตารางที่ 4.1 รำยกำรประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

   จ านวนเงิน 

(บาท)

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

    จ านวนเงิน  

(บาท)

1 กระพ้ีจ่ัน Ø 11 นิว้ 8 ต้น 5,400.00     43,200.00     540.00        4,320.00       47,520.00         
2 หลิวลู่ลม Ø 6 นิว้ 4 ต้น 6,000.00     24,000.00     600.00        2,400.00       26,400.00         
3 คูณ Ø 6 นิว้ 18 ต้น 3,500.00     63,000.00     350.00        6,300.00       69,300.00         
4 หลิวลู่ลม Ø 5 นิว้ 4 ต้น 3,500.00     14,000.00     350.00        1,400.00       15,400.00         
5 อโศกสปัน Ø 5 นิว้ 21 ต้น 7,500.00     157,500.00   750.00        15,750.00     173,250.00       
6 อโศกสปัน Ø 4 นิว้ 20 ต้น 6,500.00     130,000.00   650.00        13,000.00     143,000.00       
7 จามจุรี Ø 10 นิว้ 1 ต้น 40,000.00    40,000.00     4,000.00     4,000.00       44,000.00         
8 ข่อย Ø 6นิว้ 26 ต้น 4,800.00     124,800.00   480.00        12,480.00     137,280.00       
9 ม่ังมี Ø 6นิว้ 28 ต้น 5,000.00     140,000.00   500.00        14,000.00     154,000.00       
10 สาละลังกา Ø 12 นิว้ 26 ต้น 6,000.00     156,000.00   600.00        15,600.00     171,600.00       
11 หูกระจง Ø 13 นิว้ 50 ต้น 2,000.00     100,000.00   200.00        10,000.00     110,000.00       
12 ยางอินเดีย Ø 6นิว้ 8 ต้น 2,000.00     16,000.00     200.00        1,600.00       17,600.00         
13 โพธ์ิ Ø 10 นิว้ 1 ต้น 5,000.00     5,000.00       500.00        500.00         5,500.00           
14 หูกวาง Ø 6นิว้ 50 ต้น 2,000.00     100,000.00   200.00        10,000.00     110,000.00       

1,224,850.00     

1 เข็มแดงเชยีงใหม่ 8 นิว้ สูง 0.50 ม. @ 0.20 ม. 3645 ต้น 40.00         145,800.00   4.00           14,580.00     160,380.00       
2 พุดศุภโชค 8 นิว้ @ 0.20 ม. 1041 ต้น 18.00         18,738.00     1.80           1,873.80       20,611.80         
3 ไทรยอดทอง 8 นิว้ @ 0.20 ม. 2202 ต้น 30.00         66,060.00     3.00           6,606.00       72,666.00         
4 สร้อยไก่ 6 นิว้ @ 0.15 ม. 735 ต้น 50.00         36,750.00     5.00           3,675.00       40,425.00         
5 หญ้ามาเลเซีย 5665.78 ตร.ม. 40.00         226,631.20   4.00           22,663.12     249,294.32       

543,377.12       

1 ดินปลูก 250.75 ลบ.ม. 650.00        162,987.50   - - 162,987.50       
2 ไม้ยูคาค้ ายัน 3 x 4 นิว้ 245 ชดุ 350.00        85,750.00     35.00         8,575.00       94,325.00         
3 ทรายหยาบปรับพ้ืน หนา 5 ซม. 283.28 ลบ.ม. 550.00        155,804.00   - - 155,804.00       

413,116.50       
2,181,343.62     

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ไม้ยืนต้น (Tree)

ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน

วัสดุอุปกรณ์การปลูก

รวมวัสดุดาดอ่อนทั้งหมด

รวม

รวม

รวม

ค่าแรงงาน
 รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน (บาท)
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย

ค่าวัสดุ
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 4.2.2 กำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง 
 
ตารางที่ 4.2 รำยกำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง 

 
 
 
 
 

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

   จ านวนเงิน 

(บาท)

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

    จ านวนเงิน  

(บาท)

1 ถนนบดอัดดิน - ลูกรัง อัดแนน่ 85% หนา 20 ซม. 1231 ลบ.ม. 400.00        492,400.00   35.00         43,085.00     535,485.00       
2 ยางมะตอยลาดชัน้เดียว 6155 ตร.ม. 59.00         363,145.00   - - 363,145.00       
3 ขอบคันหิน 0.15x0.30x1.00 ม. 780 ท่อน 177.00        138,060.00   50.00         39,000.00     177,060.00       
4 ทาสีเส้นถนนสะท้อนแสง 89.1 ตร.ม. 600.00        53,460.00     25.00         2,227.50       55,687.50         

1,131,377.50     

1 ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 10 ซม. 488.83 ลบ.ม. 360.00        175,978.80   91.00         44,483.53     220,462.33       
2 ลีน หนา 0.10 ม. 418.44 ลบ.ม. 1,400.00     585,816.00   398.00        166,539.12   752,355.12       
3 คอนกรีต 1:2:4 292.91 ลบ.ม. 1,665.00     487,695.15   436.00        127,708.76   615,403.91       
4 ทรายล้าง 3910.79 ตร.ม. 250.00        977,697.50   99.00         387,168.21   1,364,865.71     
5 ไวเมท 6 มม.@0.15 ม. 3910.79 ตร.ม. 36.00         140,788.44   5.00           19,553.95     160,342.39       
6 ไม้แบบ 108.9 ตร.ม. 180.00        19,602.00     133.00        14,483.70     34,085.70         
7 ตะปู 27.22 กก. 27.00         734.94         -            -              734.94             

3,148,250.10     

1 เสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียม 0.25x0.25x21.00 ม. 28 ต้น 5,800.00     162,400.00   1,190.00     33,320.00     195,720.00       
2 เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 6 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 18 ท่อน 3,494.00     62,892.00     1,584.00     28,512.00     91,404.00         
3 เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 25 ท่อน 1,726.00     43,150.00     785.00        19,625.00     62,775.00         
4 เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 153 ท่อน 1,260.00     192,780.00   573.00        87,669.00     280,449.00       
5 เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 87 ท่อน 560.00        48,720.00     230.00        20,010.00     68,730.00         
6 สีกันสนมิ 504.6 ตร.ม. 40.00         20,184.00     35.00         17,661.00     37,845.00         
7 ไม้ตกแต่งพ้ืนเฌอร่า 2.5x20x300 ซม. 280 แผ่น 650.00        182,000.00   100.00        28,000.00     210,000.00       
8 ไม้ร้ัวเฌอร่าสีธรรมชาติ 1.2x10x150 ซม. 360 แผ่น 70.00         25,200.00     7.00           2,520.00       27,720.00         
9 ไม้ตกแต่งเฌอร่า 1.6x5x300 ซม. 20 แผ่น 115.00        2,300.00       20.00         400.00         2,700.00           
10 แผ่นสะท้อนความร้อนอะลูมิเนยีม ด้านเดียว 191.62 ตร.ม. 42.00         8,048.04       20.00         3,832.40       11,880.44         
11 หลังคาซิงเก้ิลสีน้ าตาลทีวู๊ด แบบเรียบ 1480 ชิน้ 22.00         32,560.00     10.00         14,800.00     47,360.00         
12 เสาไม้หนา้ 4 x 4 นิว้ 80 เมตร 220.00        17,600.00     40.00         3,200.00       20,800.00         

1,057,383.44     

1 เสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียม 0.25x0.25x21.00 ม. 60 ต้น 5,800.00     348,000.00   1,190.00     71,400.00     419,400.00       
2 เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 6 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 18 ท่อน 3,494.00     62,892.00     1,584.00     28,512.00     91,404.00         
3 เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 25 ท่อน 1,726.00     43,150.00     785.00        19,625.00     62,775.00         
4 เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 153 ท่อน 1,260.00     192,780.00   573.00        87,669.00     280,449.00       
5 เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 87 ท่อน 560.00        48,720.00     230.00        20,010.00     68,730.00         
6 สีกันสนมิ 504.6 ตร.ม. 40.00         20,184.00     35.00         17,661.00     37,845.00         
7 ไม้ตกแต่งพ้ืนเฌอร่า 2.5x20x300 ซม. 280 แผ่น 650.00        182,000.00   100.00        28,000.00     210,000.00       
8 ไม้ร้ัวเฌอร่าสีธรรมชาติ 1.2x10x150 ซม. 360 แผ่น 70.00         25,200.00     7.00           2,520.00       27,720.00         
9 ไม้ตกแต่งเฌอร่า 1.6x5x300 ซม. 20 แผ่น 115.00        2,300.00       20.00         400.00         2,700.00           
10 แผ่นสะท้อนความร้อนอะลูมิเนยีม ด้านเดียว 191.62 ตร.ม. 42.00         8,048.04       20.00         3,832.40       11,880.44         
11 หลังคาซิงเก้ิลสีน้ าตาลทีวู๊ด แบบเรียบ 1480 ชิน้ 22.00         32,560.00     10.00         14,800.00     47,360.00         
12 เสาไม้หนา้ 4 x 4 นิว้ 80 เมตร 220.00        17,600.00     40.00         3,200.00       20,800.00         

1,281,063.44     

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน   รวมค่าวัสดุ   

และค่าแรงงาน 

(บาท)
งานก่อสร้างและประติมากรรม

1. เส้นทางสัญจร-ลานจอดรถ

รวม

รวม

2. ทางเดินทรายล้าง

3. ศาลากลางน้ า หลังที่1

รวม
4. ศาลากลางน้ า หลังที่2

รวม
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ตารางที่ 4.2 กำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

 
 

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

   จ านวนเงิน 

(บาท)

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

    จ านวนเงิน  

(บาท)

1 ไม้ร้ัวเฌอร่าสีธรรมชาติ 1.2x10x150 ซม. 430 แผ่น 70.00         30,100.00     7.00           3,010.00       33,110.00         
2 เสาไม้หนา้ 4 x 4 นิว้ 104 เมตร 220.00        22,880.00     40.00         4,160.00       27,040.00         
3 ไม้พ้ืนสมาร์ท SCG รองพ้ืน ขนาด 20x300x2.5 ซม. 120 แผ่น 490.00        58,800.00     50.00         6,000.00       64,800.00         

124,950.00       

1 ท่อ Neodrian ขนาด 4 นิว้ 910 เมตร 230.00       209,300.00   18.00         16,380.00     225,680.00       
2 ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm. 574 ท่อน 1,100.00     631,400.00   40.00         22,960.00     654,360.00       
3 บ่อพัก ขนาด 1.50x1.50 ม. 64 ชุด 7,100.00     454,400.00   40.00         2,560.00      456,960.00       
4 ก๊อกซันวา 6 หุล 3/4 นิว้ 9 ชุด 180.00       1,620.00      -            -             1,620.00          
5 สายยาง ขนาด 1/2 นิว้ ยาว 20 ม. 9 ม้วน 707.00       6,363.00      -            -             6,363.00          
6 ผ้า Geotextile 273 ตร.ม. 230.00       62,790.00     -            -             62,790.00         

1,407,773.00     

1 เสาไฟประติมากรรมหงษ์ทอง 35 ชุด 25,000.00   875,000.00   -            -             875,000.00       
2 ไฟ Bollard ย่ีห้อ ligman รุ่น duomo 41 วัตต์ 30 ชุด 13,000.00   390,000.00   -            -             390,000.00       
3 TO SWITCH CONTROL 4 ชุด 409.00       1,636.00      -            -             1,636.00          
4 สายไฟ NYY 11 ม้วน 3,925.00     43,175.00     -            -             43,175.00         

1,309,811.00     

1 งานร้ือถอนโครงสร้าง คสล. 38.4 ลบ.ม. - - 600.00        23,040.00     23,040.00         
2 งานถม 3742 ลบ.ม. 343.00        1,283,506.00 99.00         370,458.00   1,653,964.00     
3 คอนกรีต 38.4 ลบ.ม. 1,600.00     61,440.00     150.00        5,760.00       67,200.00         
4 ผนงัก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น 210 ตร.ม. 584.00        122,640.00   167.00        35,070.00     157,710.00       
5 ผนงัห้องน้ าส าเร็จรูป 32 ชุด 9,900.00     316,800.00   300.00        9,600.00       326,400.00       
6 แบบนัง่ราบ พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 30 ที่ 6,500.00     195,000.00   450.00        13,500.00     208,500.00       
7 โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10 ที่ 5,500.00     55,000.00     450.00        4,500.00       59,500.00         
8  แผงก้ันที่ปัสสาวะชาย 11 ที่ 700.00        7,700.00       170.00        1,870.00       9,570.00          
9  แบบวางบนเคานเ์ตอร์ 12 ชุด 5,100.00     61,200.00     450.00        5,400.00       66,600.00         
10 ก๊อกส าหรับอ่างล้างหนา้ ระบบเซรามิควาล์ว 12 อัน 155.00        1,860.00       103.00        1,236.00       3,096.00          
11 ที่ใส่กระดาษช าระ เซรามิคฝังผนงั 30 ที่ 390.00        11,700.00     70.00         2,100.00       13,800.00         

2,589,380.00     

1 เสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียม 0.25x0.25x21.00 ม. 12 ต้น 5,800.00     69,600.00     1,190.00     14,280.00     83,880.00         
2 เหล็กกล่อง ขนาด 6 x 6 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 12 ท่อน 3,494.00     41,928.00     1,584.00     19,008.00     60,936.00         
3 เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 8 ท่อน 1,726.00     13,808.00     785.00        6,280.00       20,088.00         
4 เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิว้ ท่อนละ 6 ม. 48 ท่อน 1,260.00     60,480.00     573.00        27,504.00     87,984.00         
5 สีกันสนมิ 504.6 ตร.ม. 40.00         20,184.00     35.00         17,661.00     37,845.00         
6 ไม้ตกแต่งพ้ืนเฌอร่า 2.5x20x300 ซม. 170 แผ่น 650.00        110,500.00   100.00        17,000.00     127,500.00       
7 ไม้ร้ัวเฌอร่าสีธรรมชาติ 1.2x10x150 ซม. 130 แผ่น 70.00         9,100.00       7.00           910.00         10,010.00         
8 ไม้ตกแต่งเฌอร่า 1.6x5x300 ซม. 39 แผ่น 115.00        4,485.00       20.00         780.00         5,265.00           
9 เสาไม้หนา้ 4 x 4 นิว้ 38 เมตร 220.00        8,360.00       40.00         1,520.00       9,880.00           

443,388.00       

1 ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 10 ซม. 0.55 ลบ.ม. 360.00        198.00         91.00         50.05           248.05             
2 ลีน หนา 0.10 ม. 0.44 ลบ.ม. 1,400.00     616.00         398.00        175.12         791.12             
3 คอนกรีต 1:2:4 15.871 ลบ.ม. 1,665.00     26,425.22     436.00        6,919.76       33,344.97         
4 ไม้แบบ 2.52 ตร.ม. 180.00        453.60         133.00        335.16         788.76             
5 ตะปู 0.63 กก. 27.00         17.01           -            -              17.01               
6 น้ าพุ ราคาเหมา 1 ชุด 180,000.00  180,000.00   -            -              180,000.00       

215,189.91       

8. ห้องสุขา
รวม

รวม
6. ระบบระบายน้ า

รวม
7. ระบบไฟ

รวม

รวม

รวม

5. พ้ืนไม้ส าหรับพักผ่อน-ราวกันตก

9. ระแนงริมบ่อน้ า

หนว่ย

ค่าวัสดุ

10. ที่นัง่ล้อมต้นไม-้น้ าพุ

ค่าแรงงาน   รวมค่าวัสดุ   

และค่าแรงงาน 

(บาท)
งานก่อสร้างและประติมากรรม

ล าดับ รายการ จ านวน
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ตารางที่ 4.2 รำยกำรประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

 
 
 

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

   จ านวนเงิน 

(บาท)

 ราคาต่อ

หนว่ย (บาท)

    จ านวนเงิน  

(บาท)

1 ไม้แบบฐานราก 17.4 ตร.ม. 180.00       3,132.00      133.00       2,314.20      5,446.20          

2 ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 0.57 ลบ.ม. 460.00       262.20         91.00         51.87          314.07             
3 ตะปู 3.48 กก 27.00         93.96          -            -             93.96              
4 ฐานก่ออิฐฉาบปูน 19.4 ตร.ม. 220.00       4,268.00      89.00         1,726.60      5,994.60          
5 ผนงัก่ออิฐฉาบปูน 27.4 ตร.ม. 420.00       11,508.00     153.00       4,192.20      15,700.20         
6 lean หนา 0.05 ม. 0.57 ลบ.ม. 1,665.00     949.05         436.00       248.52         1,197.57          

7 ตัวหนงัสือสแตนเลสและสแตนเลสดอกบัวส่ังท า 1 ชดุ 225,600.00  225,600.00   -            -             225,600.00       
254,346.60       

1 ถังขยะ 240 ลิตร 8 ใบ 300.00       2,400.00      - - 2,400.00          
2,400.00          

12,965,312.99   

15,146,656.61   
3,005,096.61     

18,151,753.28   รวมทั้งส้ิน

รวมวัสดุดาดแข็งและวัสดุดาดอ่อน
รวมวัสดุดาดแข็ง

11. งานป้ายหนา้โครงการ

รวม

งานก่อสร้างและประติมากรรม

Factor F

12. งานอุปกรณ์เพ่ิม

รวม

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน   รวมค่าวัสดุ   

และค่าแรงงาน 

(บาท)



บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า) ต าบลคลองส่ี 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมด 50 ไร่ หรือ 81,800 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ี
ออกแบบมีท้ังหมด 25 ไร่ หรือ 40,000 ตารางเมตร วัดสายสุวพรรณมีความต้องการพื้นท่ีท่ีร่มรื่นของผู้
ท่ีมาปฏิบัติธรรมและพระภิกษุภายในวัด จัดสรรท่ีดินภายในวัดสายสุวพรรณให้มีความเป็นระเบียบ
อย่างสูงสุดเพื่อให้ความสงบแก่ผู้ท่ีมาปฏิบัติธรรมบนพื้นท่ีออกแบบท้ังหมด 25 ไร่ ดังนั้นจึงมีการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ในรูปแบบของสวนธรรมชาติท่ีมีความร่มรื่นเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติ
ธรรม รองรับนักท่องเท่ียวที่เข้ามาเย่ียมชมภายในวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม จึงท าการศึกษารวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ความหมายและความเป็นมาของวัด หลักการออกแบบภูมิทัศน์ในวัด หลักการ
ออกแบบวัสดุพืชพันธุ์ หลักการออกแบบพื้นท่ีนันทนาการ กรณีศึกษาท่ีมีความเกี่ยวข้องและรวมไปถึง
การศึกษาถึงศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของผู้ใช้ 

 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า)
สามารถแบ่งพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 3 Zone ดังนี้ 

พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีด้านหน้าทางเข้าโครงการ ติดกับถนน ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง ภายในพื้นท่ี
มีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ หอฉันและห้องน้ า มีต้นไม้บางส่วน เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง
กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคม ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของโครงการ ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ อุโบสถ
และห้องน้ า มีต้นไม้บางส่วนและมีบ่อน้ าเดิม เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนตุลาคม ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว  

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ทางด้านขวาของโครงการ ภายในพื้นท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ กุฏิ
ต้นไม้บางส่วนและมีบ่อน้ าเดิม เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดดตลอดท้ังวันและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมลม
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีพัดพาความชุ่มช้ืนท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
ตุลาคม ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว  
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5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เนื่องจากพื้นท่ีออกแบบมีขนาดใหญ่และมีระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด จึงออกแบบพื้นท่ี
โครงการได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร จึงท าการออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นท่ีและระยะเวลา 
 5.2.2 เนื่องด้วยพื้นท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพื้นท่ีและการด าเนินการเป็นส่วนๆ 
เพื่อสะดวกแก่การด าเนินการและควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในบางพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ 
ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
 5.2.3 ถนนทางเข้าโครงการยังไม่อ านวยความสะดวกเท่าท่ีควร เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง    
ควรปรับปรุงเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงโครงการ 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความต้องการ 

เร่ืองความต้องการโครงการภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหน้า)                                            

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น เพื่อการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพื่อประกอบ

ในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดเพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบ     

ภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ อ าเภอหคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบแบบสอบถาม       

ท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นท่ีเป็นจริง ค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มีผลกระทบ    

ต่อผู้ตอบแต่อย่างใด แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 

ค าช้ีแจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน (   ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 

   2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 

(   ) ชาย  (   ) หญิง 

1.2 อายุ 

(   ) ต่ ากว่า 20 ปี  (   ) 20 - 30 ปี  (   ) 31 - 40 ปี                                              

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

1.3 ระดับวุฒิการศึกษา 

(   ) ประถมศึกษา      (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

(   ) อนุปริญญา/ปวส. (   ) ปริญญาตรี     (   ) สูงกว่าปริญญาตรี                           

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

1.4 อาชีพ    

(   ) นักเรียน/นักศึกษา    (   ) ธุรกิจส่วนตัว                                                    

(   ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน  (   ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน                     

(   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (   ) เกษตกร    

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

 

 



1.5 ท่านเดินทางมาท่ีวัดแห่งนี้โดยวิธีใด 

(   ) รถจักรยาน (   ) รถจักรยานยนต์  (   ) เดิน  (   ) รถส่วนบุคคล     

(   ) รถโดยสาร  (   ) อื่นๆ (โปรดระบ)........................................ 

1.6 เหตุผลท่ีท่านเดินทางมาท่ีวัดเพื่ออะไร 

(   ) นั่งสมาธิ                  (   ) เดินจงกรม       

(   ) วิปัสสนากรรมฐาน      (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................... 

 

ตอนที่ 2 ข้อมลูความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในวัดสายสุวพรรณ 

 2.1 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

      (   ) วันจันทร์ - วันศุกร์       (   ) วันเสาร์ - วันอาทิตย์   

                (   ) วันหยุดนักขัตฤกษ์       (   ) ทุกวัน                 

                (   ) ช่วงเทศกาล              (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 

2.2 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

     (   ) 05.00 - 09.00 น.   (   ) 09.01 - 13.00 น.   (   ) 13.01 - 17.00 น.                        

     (   ) 17.01 - 21.00 น.   (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................... 

2.3 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

     (   ) น้อยกว่า 30 นาที    (   ) 30 - 60 นาที   

     (   ) มากกว่า 60 นาที    (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 

2.4 กิจกรรมท่ีมีอยู่ภายในวัด ท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากน้อยเพียงใด  

(กรุณาเติม เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามล าดับท่ีให้ไว้) 

กิจกรรมพักผ่อน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา      
2. พักผ่อนหย่อนใจ      
3. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา      
4. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา      
5. วิปัสสนากรรมฐาน      

 

 

 



2.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกในวัดแห่งนี้ ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยากให้
ปรับปรุง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. ท่ีจอดรถ      

2. ทางเดินท้า      

3. ห้องน้ า      

4. เก้าอี้      

5 .ถังขยะ      

6. โต๊ะ      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีต้องการ เพิ่มเติม 

 (กรุณา เติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างส่ิงท่ีอยากปรับปรุงและต้องการให้มีเพิ่มเติมเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

 3.1 กิจกรรมท่ีท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยากให้
ปรับปรุง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. นั่งสมาธิ      

2. เดินจงกลม      

3. วิปัสสนากรรมฐาน      

4. มุมพักผ่อนศึกษาธรรมะ      

 

 (กรุณาท า เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเลือกตอบ

ได้เพียงอย่างเดียว)  

1. โคมไฟทางเดิน  
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
           
            (   ) 

 
  
 
 
          (   ) 



2. โต๊ะ - เก้าอี้  
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
           
          (   ) 

 
 
 
 
          (   ) 

4. ถังขยะ  
 
  
 
           (   ) 

 
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
 
           (   ) 

5. ทางเดินเท้า  
 
 
 

(   ) 

 

 
 
  

(   ) 

 
 
 
        

(   ) 
6. ศาลาพักผ่อน  

 
 
 

 
(   ) 

                              
 
 
 
 

(   ) 

 
 
 
 
 
           (   ) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 สภาพแวดล้อมท่ีท่านต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

                    
                (   ) ร่มรื่น                                                 (    )  เงียบสงบ 

 

                   
             (   ) สวยงาม                                             (   ) สะอาดเรียบร้อย 

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้ประจ า 

สัมภาษณ์ คร้ังที่ 1 

สถานที่สัมภาษณ์ วัดสายสุวพรรณ 

เมื่อวันท่ี................................................................................................................................ 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 

 1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการประกอบการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบภูมิทัศน์

วัดสายสุวพรรณ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประจ า 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ประจ า 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ช่ือ อายุ เพศ และอาชีพ) 

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

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

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

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

2. มีแผนพัฒนาพื้นท่ีท่ีจะออกแบบภูมิทัศน์หรือไม่ 

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

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

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

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

3. บุคคลท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี ส่วนมากเข้ามาใช้พื้นท่ีในเรื่องอะไร/เข้ามาใช้พื้นท่ีส่วนไหน 

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

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

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

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

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกอะไรท่ีอยากเพิ่มเติมในพื้นท่ีหรือไม่ 

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

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

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

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



5. มีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีวัดต้องการอยากให้มี (เช่น สถานท่ีปฏิบัติธรรม แหล่งท่องเท่ียว)  

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

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

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

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

ข้อมูลท่ีสรุปได้จากการสัมภาษณ์ 

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

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

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

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

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

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

ข้อคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

 

ผู้ใหสั้มภาษณ์..................................... 

ต าแหน่ง......................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ชื่อ นายธนทัต สุดาพร 

เกิด 11 พฤศจิกายน 2538 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

    จังหวัดสมุทรปราการ 

 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

    จังหวัดสมุทรปราการ 

 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานที่ติดต่อ  112 หมู่ 4 ต าบลบางบ่อ 

    อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

    โทรศัพท:์ 09 5382 9892 

    E – mail: Joothanatuch@hotmail.com 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 
ชื่อ นายธัญชนิต อัศวรุ่งฟ้า 

เกิด 19 ธันวาคม 2538 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

    จังหวัดสมุทรปราการ 

 ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร 
 
 สถานที่ติดต่อ  156 หมู่ 6 ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ 

    จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

    โทรศัพท:์ 09 7242 1537 

    E - mail: Golf10820@gmail.com 
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