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คู่มือฉบับนี้เกิดขึ้นจากบันทึกของหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
(นางกาญจนา ส ุคนธมณี) ที่ประสงค์ให้บุคลากรของหอสมุดผู้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านต่างๆ จัดท าเอกสารการจัดการความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเอกสารปฏิบัติงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่เกิดจาก
บุคลากรของหอสมุด 

คู่มือฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่ท าหน้าที่เป็น
คณะท างานการจัดการความรู้เรื่องการดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมเขียน ส่วนใดที่เห็นว่ายังไม่ชัดเจน
หรือยังไม่สมบูรณ์พอ ก็จะท าการปรับเปลี่ยน ท าให้คู่มือฉบับนี้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์
มากฉบับหนึ่งที่หน่วยงานอื่นหรือผู้สนใจศึกษาเรื่องความสะอาดสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ประสงค์ได้ตามสมควร 

คณะท างานขอขอบพระคุณคุณกาญจนา สุคนธมณี หัวหน้าหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ ที่ให้โอกาสได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ อาทิ คุณจันทร์ทอน อินตร์ตามา   คุณมานิตย์ อินทร์ตามา  
และคุณรสรินทร์ ยางงาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยถ่ายภาพหรือแสดง
ความเห็นอื่นๆ ท าให้คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 
คณะท างานการจัดการความรู้การดูแลภูมทิัศน์ภายนอก 

บริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
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ความเป็นมา 

หน้าที่หลักของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์คือการจัดบริการความรู้ ส่วน
หน้าที่การดูแลท าความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์บริเวณภายนอกหอสมุด หรือบริเวณโดย 
รอบหอสมุด เป็นหน้าที่ของกองงานอาคารและสถานที่ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จัดส่งบุคลากรมาดูแลท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า
อาคารหอสมุดซึ่งทางหอสมุดประสงค์ให้บุคลากรของงานอาคารฯ ท าให้สะอาดโดยท า
ท าให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดบริการหอสมุด รวมทั้งอยากให้ช่วยหมั่นดูแลตัดกิ่งไม้ เก็บใบไม้
ที่ร่วงหล่น การกระท าดังกล่าวนอกจากจะท าให้บุคลากรของหอสมุดต้องเสียเวลาคอย
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและคอยแจ้งปัญหาแก่หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ยังเกิดความ
ขัดแย้งกับบุคลากรที่มีหน้าที่ท าความสะอาดของงานอาคารฯ ด้วย 

เมื่อผลการท าความสะอาดยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และยังเกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาไม่มีที่สิ้นสุด ภายหลังทางหอสมุดจึงเห็นว่า การขอความร่วมมือบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นยากกว่าด าเนินการด้วยตนเอง 

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดภาระหน้าที่ของบุคลากร
ใหม่ให้สามารถด าเนินงานได้มากขึ้น ท างานได้หลากหลายอย่างมากขึ้น โดยภาระงาน
เดิมยังคงมีประสิทธิภาพ ในส่วนการมอบหมายงานท าความสะอาดบริเวณโดยรอบ
อาคารหอสมุดนั้น ได้มอบหมายให้บุคลากรหอสมุดต าแหน่งนักการภารโรงส่วนหนึ่งมี 
หน้าที่ท าความสะอาด ซึ่งบุคลากรของหอสมุดสามารถท าได้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิด
บริการหอสมุดในเวลา ๐๘.๓๐ น. ส่วนหน้าที่การดูแลภูมิทัศน์โดยรอบหอสมุดฯ ยังคง
เป็นหน้าที่ของงานอาคารฯ ซึ่งในระยะแรกๆ ยังไม่มีสวน มีแต่ต้นไม้ต้นสูงๆ เท่านั้น 
จนกระทั่งต่อมามหาวิทยาลัยเห็นว่ามีบ่อน้ าอยู่บริเวณด้านหลังอาคารเรียนรวม ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารหอสมุดนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดตกแต่งเป็นสวนหย่อม 
แต่ก็สวยงามได้เพียงระยะเดียวเพราะขาดการบ ารุงรักษาดูแล 



 ๒ 

เมื่อบุคลากรหอสมุดมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่บ่อยครั้ง ได้สังเกต
พบว่าโรงแรม รีสอร์ท สวนอาหาร หรือสถานที่ต่างๆ ที่ผ่านไปแวะพัก มีการจัดทางเดิน
ที่ร่มรื่นด้วยหินสวย ใบไม้งาม ด้วยการจัดวางแบบง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยศิลปะ ท าให้
ประทับใจภาพสถานที่ไปเยือนเสมอๆ  

เหตุปัจจัยดังกล่าว ท าให้บุคลากรหอสมุดเรียกร้องขอเข้ามาจัดการสร้างรอบ
บริเวณให้สวยด้วยมือเรา ได้สวนสวยตามแบบที่ฝัน ด้วยการจัดภูมิทัศน์ซึ่งเป็นการจัด
สภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสวยงามทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและการเป็นอยู่ของผู้คน ท าให้
บรรยากาศน่าอยู่น่ามอง และเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร ท าให้บุคลากร
หอสมุดมีภาระการท าความสะอาดและดูแลสภาพภายนอกหอสมุดโดยรอบเพิ่มขึ้น จน
กลายเป็นที่มาของการเกิดโครงการช่วยป้าท าสวน 

บัดนี้ความงามโดยรอบหอสมุดเหมือนภาพศิลปะที่ใครๆ ต่างต้องมาเยือนมา
พักผ่อน มาถ่ายรูปตลอดเวลา และแปลกใจว่าหอสมุดท าได้อย่างไร ใช้งบประมาณสัก
เท่าใดในการหาคนมาดูแล ใช้งบประมาณสักเท่าใดในการจัดซื้อวัสดุและต้นไม้ ค าตอบ
ที่หอสมุดบอกอย่างมั่นใจคือ ใช้เงินไม่กี่พันบาทเอง ก็สามารถเนรมิตสวนสวยให้งาม
เหมือนที่ผู้จัดจ้างตกแต่งสวนคิดกันในราคาหลักแสน 

ด้วยเหตุนี้ หอสมุดจึงมีความภาคภูมิใจยิ่ง ที่มีโอกาสได้เปิดเผยเหตุต้นผลปลาย
ที่ท าให้บริเวณโดยรอบหอสมุดเต็มไปด้วยหินสวย ไม้งาม จนเรียกบริเวณดังกล่าวได้ว่า
เป็นพื้นที่ Land Style Library Self (LSLS) 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบ ที่
อยู่ภายใต้การดูแลของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และบริเวณใกล้เคียง 

๒. เพื่อให้เป็นหลักฐานอ้างอิงส าหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ต่อเนื่องโดยเร็ว 

วิธีด าเนินการ 

๑. ศึกษาจากเอกสารและสอบถามผู้รู้ เพื่อให้เข้าใจความหมายเรื่องการ
จัดการความรู้ และขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ 

๒. นัดประชุมคณะท างาน 
๓. ประชุมคณะท างาน 
๔. บันทึกข้อมูล 



 ๓ 

๕. ใส่ภาพประกอบ 
๖. ท าเป็นเอกสารรูปเล่มและไฟล์พีดเีอฟ 
๗. พร้อมเผยแพร ่

ระยะเวลา 

ก าหนดด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม -  พฤษภาคม ๒๕๕๓ (๕ เดือน) 

ขอบเขต 

๑. เรื่องที่ศึกษา  

๑.๑ การจัดสวนหย่อมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
๑.๒ การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

๒. วิธีการได้มาของข้อมูล 

๒.๑ นัดเวลาประชุมตามวันเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก 
๒.๒ เลือกใช้วิธีสนทนาแบบกันเองเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสบายใจและเต็มใจ

เล่าวิธีการท างานให้ฟัง  

๓. สถานที่ศึกษา 
๓.๑ ส่วนท างานของงานบ ารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด แม้จะเป็นพื้นที่

แคบๆ แต่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับพูดคุยได้อย่างสบายๆ คุยไปกินไป ช่วยกันซ่อม
หนังสือไปด้วย  

๓.๒ สถานที่จริง คอื บริเวณสวนหย่อมของหอสมุด 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ได้คู่มือการจัดการความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลภูมิทัศน์ของพื้นที่
ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

๒. เป็นบันทึกจดหมายเหตุ ท าให้คนรุ่นหลังได้ทราบประวัติความเป็นมาถึง
เหตุผลและความจ าเป็นที่การดูแลภูมิทัศน์และการจัดสวนหย่อมบริเวณด้านอาคาร ที่
อยู่ภายใต้การดูแลของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และบริเวณใกล้เคียง 

๓. เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบเกียรติประวัติและผลงานส าคัญของผู้ให้ข้อมูล และผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลภูมิทัศน์ภายนอกโดยรอบของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  



 

ตอนที่ ๒ 

การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก 
บริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

 

 
 

บทน า 

ปัจจุบันโลกเข๎าสูํยุคเศรษฐกิจฐานความรู๎ งานตํางๆ จ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎มา
สร๎างผลผลิตให๎เกิดมูลคําเพิ่มมากยิ่งขึ้น การหาแนวทางท าให๎ผลงานที่เคยปฏิบัติอยูํ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เฉพาะอยํางยิ่งเป็นผลงานที่สร๎างขึ้นจากภูมิปัญญาของผู๎
ปฏิบัติ เป็นความรู๎ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) ที่ได๎จากการท างานลักษณะ
นั้นซ้ ากันหลายๆ รอบ ความเคยชินกลายเป็นประสบการณ์ ประสบการณ์กลายเป็น
ความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญที่สามารถสร๎างผลให๎งานมีคุณภาพมากขึ้นกลายเป็น
พรสวรรค์ พรสวรรค์เกิดจากสัญชาตญาณของแตํละบุคคลในการมุํงมั่น ตั้งใจท างานนั้น 
และมีความเข๎าใจสิ่งตํางๆ อยํางลึกซึ้ง กลายเป็นความรู๎ที่เรียกวําภูมิปัญญาหรือความรู๎
ที่มีในแตํละบุคคล เป็นความรู๎ที่ไมํสามารถถํายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์
อกัษรได๎โดยงําย ต๎องอาศัยหลักการจัดการความรู๎ หรือที่รู๎จักกันในนาม KM (Knowledge 
Management) ผํานการบอกเลํา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อกลั่นกรองความรู๎นั้นออกมาเป็น
ความรู๎ที่แจ๎งชัด (Explicit Knowledge) ที่สามารถรวบรวมและถํายทอดได๎ผํานวิธีการ
ตํางๆ  เชํนการจัดท าเป็นคูํมือปฏิบัติงาน เป็นต๎น 

การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) คือ การรวบรวมความรู๎ที่มีอยูํ 
หรือสร๎างขึ้นใหมํ ผํานกระบวนการตํางๆ เชํน การพูดคุย การบอกเลํา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสับเปลี่ยนงาน การท างานเป็นทีม โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนา
คนหรือพัฒนาผู๎ปฏิบัติงาน เมื่อคนพัฒนา งานที่บุคคลนั้นรับผิดชอบก็จะได๎รับการ
พัฒนาให๎มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

 
 



 ๕ 

การจัดการความรู้การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก  

การจัดการความรู๎ของคณะท างานจัดการความรู๎การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก
บริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เลือกใช๎วิธีรวบรวมความรู๎โดยใช๎วิธี
พูดคุย ซักถาม เนื่องจากทุกคนในคณะท างานล๎วนเป็นบุคคลที่คุ๎นเคยกันและสามารถ
ท างานรํวมกันได๎อยํางดี เพราะท างานด๎วยความเอื้ออารีมีน้ าใจตํอกันมาตลอด ดังนั้น
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ณ สถานที่ท างานของหัวหน๎าคณะท างานคือบริเวณ
สํวนท างานของงานบ ารุงรักษาทรัพยากรห๎องสมุด จึงเป็นบรรยากาศที่มีความเป็น
กันเอง และผู๎ให๎ข๎อมูลพร๎อมถํายทอดองค์ความรู๎ตามที่แตํละคนเข๎าใจและปฏิบัติใน
ลักษณะนั้น  

คณะท างานชุดดังกลําว ประกอบด๎วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหนํง หน๎าที่ 

๑ นายปัญญา       พูพะเนียด 
นักวิชาการชํางศิลป์ 
ช านาญการ ระดับ ๘ 

ที่ปรึกษา 

๒ นายกวี ชุติมานนท์ 
นักบริหารงานทั่วไป 

(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 
หัวหน๎า 

๓ นางจันทร์ทอน อินทร์ตามา 
พนักงานซํอมเอกสาร    

(ลูกจ๎างประจ า) 
คณะท างาน 

๔ นายมานิตย์ อินทร์ตามา ชํางฝีมือชั้น ๓ (ลูกจ๎างประจ า) คณะท างาน 

๕ นายวิรุฬห์ พานิชสุโข 
ผู๎ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ระดับ ๖ 
คณะท างาน 

๖ นางสมพร พันธุ์มา เจ๎าหน๎าที่ (ลูกจ๎างชั่วคราว) คณะท างาน 

๗ นายเพชร ยอดแก๎ว 
พนักงานซํอมเอกสาร    

(ลูกจ๎างประจ า) 
คณะท างาน 

๘ นายไมตรี กิมฮวย 
พนักงานเข๎าและเย็บเลํม 

(ลูกจ๎างประจ า) 
คณะท างาน 

๙ นายจีรพันธุ์  อยูํเย็น เจ๎าหน๎าที่ (ลูกจ๎างชั่วคราว) คณะท างาน 

๑๐ นายศรัณย์ เขียวสด เจ๎าหน๎าที่ (ลูกจ๎างชั่วคราว) คณะท างาน 

 



 ๖ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ภายนอก 

เดิมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มอบหมายให๎มีบุคลากรผลัดเปลี่ยนกันมา
ชํวยดูแลการท าความสะอาด มีหน๎าที่ปัดกวาดขยะและเศษใบไม๎รอบบริเวณโถง
ด๎านหน๎าหอสมุดและบริเวณพื้นทางเดินโดยรอบหอสมุด ตํอมาหอสมุดพิจารณาเห็นวํา 
ควรจะมีบุคลากรเฉพาะท าหน๎าที่ดูแลการท าความสะอาดพื้นที่ด๎านนอกบริเวณโดยรอบ
หอสมุด และเห็นควรให๎ นางจันทร์ทอน อินทร์ตามา ท าหน๎าที่ดังกลําว เพราะเป็นคน
อารมณ์ดี ใจเย็น เหมาะท าหน๎าที่อยูํกับต๎นไม๎ใบหญ๎า และแม๎วําจะมีเจ๎าหน๎าที่ประจ า
ดูแลเพียงคนเดียว แตํในทางปฏิบัติ มีบุคคลอีกมากที่ชอบต๎นไม๎และชอบนิสัย การ
วางตัวของนางจันทร์ทอน อินทร์ตามา บุคคลดังกลําวท าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยแฝง ชํวยดูแล
บ ารุงรักษาสวนหยํอม สํวนใหญํมาชํวยตรวจสอบต๎นไม๎ดอกไม๎ในตอนเช๎า และชํวยงาน
ตอนเย็นหลังเลิกงาน งานที่ชํวยท า เชํน ชํวยรดน้ าต๎นไม๎ ชํวยพรวนดิน ชํวยหาต๎นไม๎
ชนิดใหมํๆ มาปลูกเพิ่ม เป็นต๎น 

ส าหรับข๎อมูลสํวนตัวของนางจันทร์ทอน อินทร์ตามา ผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบดูแล
ภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นดังนี้ 

นางจันทร์ทอน อินทร์ตามา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ท างานเป็น
ลูกจ๎างประจ าของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในต าแหนํง นักการภารโรง มีหน๎าที่ท า
ความสะอาดอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ตํอมาได๎ปรับเปลี่ยนหน๎าที่ไป
ชํวยงานบ ารุงรักษาทรัพยากรห๎องสมุด ท าหน๎าที่ซํอมหนังสือเกํา ภายหลังได๎เปลี่ยน
ต าแหนํงเป็น พนักงานซํอมเอกสาร  

ประสบการณ์การท างานในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่สั่งสมยาวนานถึง 
๓๓ ปี ท าให๎เป็นบุคคลที่หอสมุดเห็นวําเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ ท างานได๎หลาย
อยําง ท างานแตํละอยํางได๎ผลดี งานอื่นๆ ที่เคยปฏิบัติในหอสมุดแหํงนี้ ได๎แกํ งานจัด
ชั้นหนังสือ ตรวจทางเข๎า -ออก ท าความสะอาดห๎องน้ า  ขัดพื้นและเคลือบเงา  
นอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษเลํนเปตอง จนได๎เป็นนักกีฬาเปตองของหอสมุดและ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นข๎าราชการพลเรือนดีเดํนในปี พ.ศ.๒๕๕๐ 

หน๎าที่หลักที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบในปัจจุบัน เป็นดังนี้ 

 

 

 



 ๗ 

ชํวงเวลา
ปฏิบัติงาน 

 หน๎าที่หลัก 

๐๗.๓๐ - 
๑๐.๐๐ น. 

๑. กวาดพื้นบริเวณรอบนอกของอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
และบริเวณสวนหยํอม ขนาดพื้นที ่๑,๐๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ 

๑.๑ ด๎านหลังอาคารหอสมุด 

๑.๒ ด๎านหน๎าทางเข๎าอาคารหอสมุด 
 ๑.๓ ด๎านข๎างบริเวณที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 
 ๑.๔ ด๎านข๎างไปรษณีย์ตลอดแนวสวนหยํอม 

๒. ถูพื้นบันไดทางเข๎า-ออกด๎านหน๎าและด๎านข๎าง 

๑๓.๓๐ - 
๑๔.๓๐ น. 

๓. ท าห๎องน้ าเจ๎าหน๎าที่หญิง-ชาย ชั้น ๑ อาคารหอสมุดฯ 
 ท าห๎องน้ าเจ๎าหน๎าที่หญิง ชั้น ๔ อาคารหอสมุดฯ 

๑๐.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

และ 
๑๓.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๔. จัดสวนและดูแลภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารหอสมุด 
 ๓.๑ ปลูกต๎นไม๎และจัดหาต๎นไม๎มาปลูก 
 ๓.๒ ตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎ 
 ๓.๓ พรวนดิน ใสํปุ๋ย 
 ๓.๔ ขยายพันธุ์ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน ติดตา ตอนกิ่ง  
 ๓.๕ ถอนหญ๎า ตัดหญ๎า 
 ๓.๖ ดูแลป้องกันก าจัดวัชพืช 
 ๓.๗ รดน้ าต๎นไม๎ 
 ๓.๘ ดูแสสระน้ าให๎สะอาดอยูํเสมอ เชํน ตักขยะในสระ เติมน้ าใน

สระ 

 
หน๎าทีอ่ื่นๆ ที่ต๎องปฏิบัติเป็นครั้งคราว มีดงันี้ 

๑. เปิดเครื่องปรับอากาศตัวใหญํ ซึ่งเป็นเครื่องแมํที่ควบคุมการท างานของ
เครื่องปรับอากาศทั้งหมด ๔ ชั้นของอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ท าทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เดือนละ ๕ วัน 

๒. เช็ดโต๏ะ เก๎าอี้ ที่จัดวางไว๎บริเวณลานเอนกประสงค์ ข๎างอาคารหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ 



 ๘ 

๓. เตรียมหมอน ผ๎าหํม (ผํานการซักให๎สะอาด มีกลิ่นหอม) เสื่อ ส าหรับ
บริการเจ๎าหน๎าที่ที่อยูํปฏิบัติงานเวร ๒๔ ชั่วโมง พร๎อมเก็บเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

๔. งานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายเป็นครั้งคราว เชํน จัดโต๏ะ-เก๎าอี้ห๎องประชุม 
งานยกบอร์ดนิทรรศการ เป็นต๎น 

การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก 

จากที่กลําวข๎างต๎น จะเห็นวําหน๎าที่ของผู๎รับผิดชอบเฉพาะที่เกี่ยวกับการดูแล
ภูมิทัศน์ภายนอก เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับงาน ๒ ด๎านตํอไปนี้ 

๑. การจัดสวนหยํอม 

๒. การท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 

การจัดสวนหย่อม 

 
สวนหยํอม หมายถึง สวนที่ใช๎เนื้อที่ขนาดเล็กๆ รวมทั้งการจัดตกแตํงบริเวณ

พื้นที่บางจุดหรือบางหยํอม ประดับประดาด๎วยต๎นไม๎ ไม๎ดอกไม๎ประดับ ต๎นหญ๎า และวัสดุ
อื่นๆ เพื่อชํวยให๎พื้นที่ขนาดใหญํในบริเวณนั้นมีความสวยงาม รํมรื่น เขียวชอุํมด๎วยใบไม๎
สวยงามด๎วยดอกไม๎หลากสีนานาพรรณ    

พื้นที่การจัดสวนหยํอมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็นดังนี้ 

๑. พื้นที่พื้นกระเบื้องทางเดินด๎านหน๎า ทางเข๎าอาคารหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ ประกอบด๎วยต๎นไม๎และตุ๏กตาเครื่องปั้นดินเผา 

๒. บริเวณพื้นดินทางเดินด๎านหน๎า ทางเข๎าอาคารหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ ประกอบด๎วยต๎นไม๎ หินประดับ สระบัว 

๓. บริเวณมุมอาคาร ทางเดินที่เชื่อมระหวํางอาคารหอสมุดฯ และอาคาร
หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล ประกอบด๎วยไม๎ประดับ หินประดับ และตุ๏กตาเครื่องปั้นดินเผา 

๔. บริเวณสระน้ าและรอบสระน้ า ซึ่งอยูํใกล๎ทางเดินที่เชื่อมระหวํางอาคาร
หอสมุดฯ และอาคารหมํอมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเดิมเป็นหน๎าที่ของงานอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัย เป็นผู๎รับผิดชอบดูแล ตํอมาหอสมุดฯ ได๎รับมาด าเนินการเอง  
บริเวณนี้ประกอบด๎วย ต๎นหญ๎า หินประดับ ม๎านั่ง 

ปัจจัยส าคัญของการจัดสวนหยํอม ได๎แกํ ตอ๎งรู๎จักเรื่องตํอไปนี ้



 ๙ 

๑. อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใช๎ในการจัดสวนหยํอม 
๒. ขั้นตอนการจัดสวนหยํอม   
๓. การบ ารุงรักษาสวนหยํอม 
๔. ข๎อเสนอแนะที่คาดวําจะท าตํอไป 

๑. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดสวนหย่อม 

เครื่องมือท าสวนที่ผู๎ท างานเลือกใช๎เป็นเครื่องมือขนาดเล็กๆ ส าหรับใช๎
เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ชํวยทุํนแรง ทุํนเวลาในการท างานในสวน  อุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช๎ดังกลําว ได๎แกํ 

อุปกรณ์และเครื่องมือ ประโยชน์ใช้สอย 

๑ จอบ ขุดดิน  

๒ เสียม พรวนดิน 

๓ กรรไกรตัดหญ๎า ตัดหญ๎า 

๔ กรรไกรตัดกิ่งไม๎ ตัดกิ่งไม๎ 

๕ เลื่อย เลื่อยกิ่งไม๎ 

๖ คราด คราดหญ๎า คราดใบไม ๎

๗ ตะขอตัดกิ่งไม๎ ตัดกิ่งไม๎ที่สูงๆ 

๘ ตาขํายดักขยะ ตักขยะในบํอน้ า 

๙ ถังขยะ ใสํขยะ 

๑๐ รถเข็น ขนดิน 

๑๑ ถังน้ า รดน้ าต๎นไม๎ 

๑๒ สายยาง ฉีดน้ าต๎นไม๎ 

๑๓ ลูกกลิ้ง บดดิน 

๑๔ ปุ๋ย ใสํต๎นไม๎ 

๑๕ ปูนขาว ปรับสภาพดิน 

๑๖ วัสดุตกแตํง ประดับสวน 

 









 ๑๓ 

๒. ขั้นตอนการจัดสวนหย่อม 

เนื่องจากผู้ท าหน้าที่ดูแลสวนไม่ได้มีความรู้เชิงวิชาการ อาศัยความชอบ
เดินดูดอกไม้ ต้นไม้ กอปรกับเป็นผู้มีบ้านพักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เช้าตรู่และกลับบ้านช่วงใกล้พลบค่ า ทั้งสะดวกมาดูแลบ ารุงรักษา
สวนหย่อมช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วย 

ส าหรับการจัดสวนหย่อมตามวิธีที่ท าในปัจจุบัน มีขั้นตอนดังนี้ 

๒.๑ เตรียมพ้ืนที่ 

๒.๑.๑ ขุด ถอน ท าบริเวณพื้นที่ที่จะจัดสวนให้เรียบโล่ง เหลือไว้แต่
สิ่งที่จะใช้ประโยชน์ เช่นต้นไม้ใหญ่ เนินที่มีอยู่เดิม  

๒.๑.๒ ปรับพื้นดินโดยการรดน้ าจนเปียกชุ่ม แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้
เรียบ ถ้าบริเวณใดยังยุบเป็นบ่อ ให้เติมดินลงไป เวลาท าให้พิจารณาด้วยว่าการปรับดิน
เป็นแนวตรงหรือลาดเอียง วิธีที่ดีคือควรให้มีการลาดเอียงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก และป้องกันน้ าขังในภายหลัง 

๒.๑.๓ เนื่องจากสภาพดินค่อนข้างเหนียว จึงต้องท าการฟันดินและ
ตากดินให้แห้ง เพื่อก าจัดวัชพืชก่อน ช่วงที่ตากดิน ให้โรย
ปูนขาวลงไปด้วยเพื่อลดสภาพความเป็นด่างของดิน 

๒.๑.๔ เก็บเศษวัสด ุก้อนหิน หญ้า และวชัพชื ที่ไม่ต้องการ 

๒.๑.๕ เมื่อดินแห้งดีแล้วให้กลับหน้าดิน 

๒.๑.๖ ก าหนดจุดที่จะปลูกต้นไม้ วาดขอบเขตของจุดที่จะปลูก 

๒.๑.๗ ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าตุ้มดินที่หุ้มรากต้นไม้ไว้โดยรอบ
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร และลึกกว่าขนาดตุ้มดินประมาณ 
๑๐-๑๕ เซนติเมตร 

๒.๑.๘ โรยปุ๋ย(ที่หอสมุดจัดหามาให้) รองก้นหลุมดิน คลุมด้วยดินที่
ขุดออก 

๒.๑.๙ สับดินที่อยู่ส่วนบนเป็นก้อนเล็กๆ คลุก เคล้ากับดิน (ที่
หอสมุดจัดหามาให้) ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ใส่กลับลงไป
ในหลุม  



 ๑๔ 

๒.๑.๑๐ รดน้ าให้ชุ่ม เพื่อให้ดินยุบตัว  เติมดินและรดน้ าจนดินไม่
ยุบตัวอีก  

 

๒.๒ เตรียมต้นไม้ 

ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่น ามาปลูกเป็นต้นไม้ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหอสมุดเคย
จัดซื้อมาเพื่อไว้ติดตั้งภายในอาคาร ต้นไม้ที่สมาชิกชาวหอสมุดได้มาแล้วน ามาปลูกไว้ที่
หอสมุด ต้นไม้ที่ได้มาจากการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ 

ไม้ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยไม้ต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ ไม้ต้น เป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้นใหญ่ เป็นไม้ที่มีขึ้นอยู่แล้ว เหลือ
แต่การตกแต่งให้สวยงาม 

๒.๒.๒ ไม้พุ่ม เป็นไม้ที่มีความสูงไม่มากนัก  

๒.๒.๓ พืชคลุมดิน เป็นต้นไม้ขนาดเตี้ยๆ ใช้ปลูกประดับขอบแปลง 
เพื่อช่วยยึดดิน 

๒.๒.๔ หญ้า มีทั้งหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและหญ้าส าเร็จรูปที่
หอสมุดจัดหามาให้ 

๒.๓ ปลูกต้นไม้ 

๒.๓.๑ ปลูกไม้ใหญ่ก่อน โดยน าต้นไม้ไปวางไว้ใกล้ปากหลุม 

๒.๓.๒ เอาต้นไม้ออกมาจากถุงด าด้วยการฉีกถุงด า หรือเอาออก
จากกระถางโดยทุบกระถางให้แตกเพื่อกันกระเทือนของราก  

๒.๓.๓ ขณะถอดกระถางออก ให้เอาเศษที่รองใต้กระถางออกด้วย 

๒.๓.๔ โกยดินออกจากหลุมให้ลึกเท่ากับความสูงของการจะจัดวาง
ต้นไม้ลงในหลุม  

๒.๓.๕ กลบดินให้แน่น ให้โคนต้นไม้เสมอปากหลุม 

๒.๓.๖ รอบๆ โคนต้นไม้ ท าเป็นแอ่งรับน้ าเพื่อให้ต้นไม้ได้รับน้ ามาก
ที่สุด  

๒.๓.๗ ค้ าต้นไม้ด้วยไม้ประมาณ ๒-๓ อัน โดยจับต้นไม้ให้ตรง แทง
กิ่งไม้ให้ลงดิน ค้ าเป็นสามเหลี่ยม มัดด้วยเชือกให้แน่น เพื่อ



 ๑๕ 

ป้องกันการโยกของต้นเมื่อลมพัด เนื่องจากการโยกของ
ต้นไม้จะท าให้รากกระเทือน หรือขาดได้ 

๒.๔ ตกแต่งสวนให้สวย 
ในระยะแรกของการตกแต่งสวนให้สวย ได้รับความร่วมมือจาก

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ช่วยกันคิดช่วยกันท า ควรจัดหา
ต้นไม้แบบใดมาเพิ่ม ควรประดับตกแต่งสวนอย่างไรให้น่าดูน่ามอง ให้ดูสดชื่น
ตลอดเวลา ให้ดูแลบ ารุงรักษาง่าย ที่ส าคัญคือ มีการจัดการด้วยงบประมาณที่ประหยัด
ให้มากที่สุด แต่เกิดประโยชน์สูงสุด การลงทุนจัดสวนที่เกิดจากความร่วมมือของ
สมาชิกห้องสมุดครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ช่วยป้าท าสวน” งบที่ใช้ไปทั้งหมดในการ
จัดสวนหย่อมที่สวยงามแห่งนี้ใช้เงินไปประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 

ส าหรับวัสดุตกแต่งสวนสวย ท าให้สวนสวยเกิดความสวยงามมากขึ้น 
ได้แก่ 

๒.๔.๑ หินประดับ มีสีและขนาดต่างๆ 
๒.๔.๒ ตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ 
๒.๔.๓ อิฐบล็อก ส าหรับประดับท าเป็นรั้วกั้นบริเวณต่างๆ 
๒.๔.๔ กิ่งไม้ที่มีการลิดรอนออก แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ 

ได้น ากิ่งไม้ขนาดหนาพอประมาณ เอามาผูกต่อกันด้วยลวด
หรือเชือก ท าเป็นรั้วธรรมชาติได้อย่างดี 

๒.๔.๕ ต้นไม้ที่งานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ตัดกิ่งก้านออก
เพื่อป้องกันมิให้ไปละสายไฟ และได้มีการน าไม้ที่ไม่ใช้งาน
แล้วนี้มาตกแต่งด้วยการติดตา พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่พอหาได้ 
เช่น กล้วยไม้ เป็นต้น 

๒.๕ สระน้้าช่วยเพ่ิมความสดช่ืน 

การมีสระน้ าอยู่ใกล้สถานที่แห่งใด ย่อมท าให้สถานที่แห่งนั้นมีความ
ชุ่มชื้น เย็นสบาย สระน้ าเดิมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ   ภายหลังมหาวิทยาลัยใช้
มัณฑนากรมาตกแต่งเป็นสวนสวย มีปลาหลากสี และต้นไม้นานาพรรณรายรอบสระ  
แต่เมื่อสระน้ าขาดการบ ารุงรักษา สภาพน้ าในสระกลายเป็นสีด าคล้ า เพราะไม่มีที่
ระบายน้ า กอปรกับต้นไม้ต้นหญ้าที่จมลงในน้ า ท าให้น้ าเน่า  





 ๑๗ 

เพื่อให้สระน้้ากลับมาเป็นสระน้้าที่มีชีวิต มีวิญญาณของความเป็น
ธรรมชาติ น้้าในสระมีความใส เกิดเงาจากแสงและธรรมชาติที่สาดส่องในช่วงกลางวัน
และงดงามมากขึ้นในช่วงกลางคืน เพิ่มความสวยสดงดงามให้กับสวนสวยของหอสมุดที่
อยู่ใกล้ๆ กัน และท้าให้สวนสวยมีความสมบูรณ์ในตัวเองมากขึ้น ผู้รับผิดชอบดูแลสวน
ได้ช่วยกันปรับแก้ไขสระน้้าใหม่ โดย 

๒.๕.๑ ขุดลอกดินบริเวณสระน้้า  

๒.๕.๒ ท้าทางระบายน้้า 

๒.๕.๓ เก็บต้นไม้ใบหญ้าที่ตกลงไปสระ 

๒.๕.๔ ใช้วัสดุส้าหรับท้าเป็นน้้าพุ เพื่อให้น้้ามีการเคลื่อนไหว 
กลายเป็นน้้าสะอาด 

๒.๕.๕ น้าปลามาเลี้ยงในสระ 

๒.๕.๖ ปลูกไม้น้้า เช่น บัว ซึ่งขณะนี้ก้าลังบานสะพรั่งสวยงามมาก 

๒.๕.๗ เพิ่มการตกแต่งพื้นที่รอบสระน้้าด้วยหินสีก้อนใหญ่ เพื่อให้
นั่งพักชมวิว ชมปลา ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๒.๕.๘ พื้นที่ระหว่างทางเดินรอบสระและถนนที่ปูด้วยอิฐบล็อก ได้มี
การกั้นขอบด้วยหินสีขนาดก้อนเล็ก วางต่อกันเป็นรั้วแนว
เตี้ยโดยรอบ 

นอกจากนี้ยังมีการสระน้้าขนาดเล็กๆ บริเวณด้านหน้าของอาคาร
หอสมุด ที่เกิดจากคนของหอสมุดช่วยกันโบกอิฐถือปูนก่อเป็นสระส้าหรับปลูกบัว  ช่วย
ให้ม้านั่งที่จัดวางไว้ใกล้ๆ สระน้้านี้มีผู้มานั่งไม่ขาดสาย 

 





 ๑๙ 

๓. การบ้ารุงรักษาสวนหย่อมและสระน ้า 
ผู้มีหน้าที่ดูแลสวนหย่อม ได้ใช้เวลาทั้งในเวลาราชการและช่วงเวลาอื่นๆ 

นอกเวลาราชการ อาจเป็นช่วง ๓ ทุ่มในวันปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วยบ ารุงรักษาสวยสวยให้คงความสวยงาม สดชื่นตลอดเวลา ดังนี้ 

๓.๑ หมั่นพรวนดินในบริเวณที่เริ่มแข็งตัว เพื่อให้พืชหายใจได้สะดวก 
๓.๒ จัดหาต้นไม้ใหม่มาแซมเพิ่มถ้าต้นเก่าตายไป 
๓.๓ รดน้ าเช้าเย็นด้วยการฉีดสายยาง  
๓.๔ หมั่นถอนหญ้า ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ในสวน เพื่อรักษารูปแบบของ

สวนให้สวยงาม และดูไม่แออัดเกินไป ทั้งช่วยให้แตกดอกใหม่เร็วขึ้น
ด้วย 

๓.๕ ท าความสะอาดอุปกรณ์ประดับทั้งหลายให้สะอาดอยู่เสมอ 

๔. รายช่ือต้นไม้ในสวนหย่อม 

รายชื่อต้นไม้ในสวนหย่อม มีต้นไม้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ไม้ยืนต้น 

ไม้ประเภทนี้มีล าต้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ ล าต้นหลักตั้งตรง ต้น
เดียวแล้วจึงแตกกิ่งก้านบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน ๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายปี  
ต้นไม้ที่หอสมุดปลูกไว้ มีดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ จิกน้ า 
๔.๑.๒ มะม่วง 
๔.๑.๓ นนทรี  
๔.๑.๔ ปีบ หรือ กาซะลอง 
๔.๑.๕ พญาสัตบัน 
๔.๑.๖ ตับเป็ด 
๔.๑.๗ โมก 
๔.๑.๘ น้ าเต้าอินเดีย 

 

 

 





 ๒๑ 

๔.๒ ไม้ดอกไม้ประดับ 

ไม้ดอกไม้ประดับ ในที่นี้หมายถึง 

๑. ไม้ดอกที่น ามาใช้ในการประดับตกแต่งสวน  หรือสถานที่ต่างๆ 
โดยไม้ดอกหมายถึง  พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม  หรือมีกลิ่นหอม อาจจ าแนก
ไม้ดอกออกได้เป็น ๒ วิธีคือ วิธีแรกเป็นการจ าแนกตามลักษณะของพรรณไม้  และวิธีที่ 
๒ เป็นการจ าแนกตามประโยชน์ใช้สอย  

๒. ไม้คลุมดิน ได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณลักษณะเป็นไม้คลุมดิน 
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ย เล็ก ขยายพันธุ์ง่าย โตเร็ว แผ่ขยายออกด้านข้างเร็ว มี
ลักษณะเป็นพุ่มคลุมดิน มีความสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร  ต้นไม้ที่หอสมุดปลูกไว้ มี
ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้ในสวนหย่อมของหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร์ มีดังนี้ 

๔.๒.๑ กก 
๔.๒.๒ กล้วยบัว 
๔.๒.๓ กล้วยไม้ 
๔.๒.๔ กัลปพฤกษ ์
๔.๒.๕ กาบหอย 
๔.๒.๖ แก้วหน้าม้า 
๔.๒.๗ โกสน 
๔.๒.๘ เข็ม 
๔.๒.๙ เคราฤษี 
๔.๒.๑๐ จั๋ง 
๔.๒.๑๑ จันทร์เขียว 
๔.๒.๑๒ จันทร์ผา 
๔.๒.๑๓ ชงโค 
๔.๒.๑๔ ชบา 
๔.๒.๑๕ ชวนชม 
๔.๒.๑๖ ชาฮกเกี้ยน 
๔.๒.๑๗ ดาหรา 
๔.๒.๑๘ เดป 
๔.๒.๑๙ เดปหัวใจล้านดวง 



 ๒๒ 

๔.๒.๒๐ เดหลี 
๔.๒.๒๑ เตย 
๔.๒.๒๒ ทรงบาดาล 
๔.๒.๒๓ ทองหลาง 
๔.๒.๒๔ เทียนหยด 
๔.๒.๒๕ ธรรมรักษา 
๔.๒.๒๖ บอน 
๔.๒.๒๗ บัว 
๔.๒.๒๘ บานดึก 
๔.๒.๒๙ บานบุรี 
๔.๒.๓๐ ปาล์ม 
๔.๒.๓๑ แปรงล้างขวด 
๔.๒.๓๒ ไผ่แคระ 
๔.๒.๓๓ พลูด่าง 
๔.๒.๓๔ พวงคราม 
๔.๒.๓๕ พวงชมพ ู
๔.๒.๓๖ พังพวย 
๔.๒.๓๗ พุด 
๔.๒.๓๘ พุทธชาด 
๔.๒.๓๙ พุทธรกัษา 
๔.๒.๔๐ แพงแพวแดง 
๔.๒.๔๑ ไพรด า 
๔.๒.๔๒ ฟิโลเคนดรอน 
๔.๒.๔๓ เฟิร์นข้าหลวง 
๔.๒.๔๔ เฟิร์นเขากวาง 
๔.๒.๔๕ เฟิร์นใบมะขาม 
๔.๒.๔๖ เฟื่องฟ้า 
๔.๒.๔๗ ม้าลาย 
๔.๒.๔๘ ร าเพย 
๔.๒.๔๙ ลั่นทม หรือ ลีลาวดี 
๔.๒.๕๐ ลิ้นมังกร 
๔.๒.๕๑ ว่านง๊อกเวียดนาม 











 ๓๐ 

๔.๒.๕๒ ศรีตรัง 
๔.๒.๕๓ สาวน้อยปะแป้ง 
๔.๒.๕๔ หัวใจสีม่วง 
๔.๒.๕๕ หางนกยูง 
๔.๒.๕๖ เหลืองปรียาธร 
๔.๒.๕๗ อินทนิล 
๔.๒.๕๘ เอื้องไหมนา 
๔.๒.๕๙ เฮลิโคเนีย 

 

การท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบ 

 

การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ในเขตรับผิดชอบให้มีความสะอาดอยู่เสมอ งานหลักที่
รับผิดชอบท าคือ  

๑. การท าความสะอาดพ้ืนทางเดิน  

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าความสะอาดพื้นกระเบื้อง พื้นทางเดิน และ
ขั้นตอนการท าความสะอาดแต่ละประเภท เป็นดังนี้ 

๑.๑ การท าความสะอาดพื้นกระเบื้อง ได้แก่ การท าความสะอาดพื้นบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าหอสมุด และบริเวณด้านข้างของหอสมุด ซึ่งเป็นด้านที่หันไปทางที่ท า
การไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เดิมใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของผู้ใช้บริการ 
ปัจจุบันเป็นทางเข้า-ออกของบุคลากรหอสมุดช่วงก่อนเปิดบริการหอสมุด) การท าความ
สะอาดดังกล่าวให้รวมถึงบันไดที่เชื่อมระหว่างถนนทางเดินกับพื้นกระเบื้องด้วย 

อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  ไม้กวาดดอกหญ้า 
๒. ไม้ม็อบ (ไม้ถพูื้น) 
๓. น้ ายาทีโพล 
๔. ที่โกยผง 
๕. ถังกลม (กระปอ๋งน้ า) 

๑. ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดขยะ   เก็บขยะใส่ที่โกยผง 
๒. ผสมน้ ายาทีโพลในปริมาตรน้ ายา ๑/๒ ลิตร ต่อ
น้ าเปล่า ๕ ลิตร ในถังกลม 

๓. ใช้ผ้าถพูื้น (ไม้ม็อบ) ชุบน้ ายาในถังกลม (กระป๋องน้ า)  
ถูพื้นให้ทั่วบรเิวณ  



 ๓๑ 

๑.๒ การท าความสะอาดพื้นทางเดิน ได้แก่ การท าความสะอาดพื้นที่ปู
ด้วยอิฐบล็อก ที่ใช้เป็นทางเดินเข้า-ออกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และทางเดิน
เชื่อมไปยังอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
๒. ที่โกยผง 
๓. สายยาง 

๑. ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดขยะ   เก็บขยะใส่ที่โกยผง 
๒. ใช้สายยางฉีดน้ าล้างพื้น (กรณีพิจารณาเห็นว่า พื้นมี
สภาพเปรอะเปื้อนมากเนื่องจากการเดินย่ า)  

๒. การเก็บกวาดใบไม้ 

การเก็บกวาดใบไม้ในที่นี้หมายถึง การเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณ
พื้นดิน หรือบริเวณสวนหย่อม ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และขั้นตอนการท างาน
ดังนี้ 

อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. คราด 
๒. ที่โกยผง 

๑. เนื่องจากคราดมีลักษณะเป็นซี่เล็กๆ และแบน ที่
สามารถท าให้อ่อนตัวไปมาตามน้ าหนักมือ จึงเหมาะ
ส าหรับเกลี่ยหน้าดินเพื่อก าจัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ
ออก เช่น หญ้า ใบไม้ กรวด แทนการใช้มือ ทั้งช่วยให้
ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษในดินที่อาจท าอันตรายได้   

๒. เก็บเศษวัสดุใสท่ี่โกยผง  

 

๕. ข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะท าต่อไป 

ผู้ท าความสะอาดประสงค์ให้มีการท าป้ายแจ้งชื่อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อลด
การตอบค าถาม และให้ผู้สนใจมีโอกาสศึกษาต่อไป 

 
 



 

ตอนที่ ๓ 
องค์ความรู้และบรรยากาศของการจัดการความรู้ 

 

 
 

การด าเนินงานเริ่มจากที่ปรึกษาคณะท างาน เสนอแนะหัวหน้าคณะท างานว่า
ในครั้งแรกก่อนเริ่มด าเนินการใดๆ ควรเรียนเชิญคณะท างานทุกคนมาประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เข้าใจตรงกันถึงความส าคัญจ าเป็นต้องมีการจัดท าเอกสารด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเป็นเอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก
โดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกัน จะช่วยกันท างาน และ
ได้ผลงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพ 

เมื่อทีมท างานของคณะท างานจัดการความรู้การดูแลภูมิทัศน์ภายนอก 
บริเวณโดยรอบหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของการเชิญมาร่วม
พูดคุย ว่าเป็นความประสงค์ของผู้บริหารหอสมุดที่ต้องการให้มีการรวบรวมความรู้หรือ
ภูมิปัญญาที่แต่ละคนมีอยู่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบต่างคนต่างท านั้น จากการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมพบว่า บางคนสามารถท างานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 
ขณะที่บางคนที่ท างานแบบเดียวกันนี้กลับใช้เวลาท านานกว่ามาก เมื่อทางหอสมุด
ประสงค์ให้มีการจัดการความรู้ จึงเป็นวาระที่เหมาะในการเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาพบปะพูดคุยตามช่วงเวลาที่ทุกคนสะดวก จากนั้นหัวหน้าคณะท างานได้จัดท าตาราง
การนัดหมายเพื่อสะดวกในการนัดประชุมทั้งแบบเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่หอสมุดประสงค์ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้วิธีพูดคุย ซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย นางจันทร์ทอน อินตร์ตามา นายมานิตย์ อินทร์ตามา และนาง
สมพร พันธุ์มา โดยนายวิรุฬห์ พานิชสุโข ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล ขณะที่ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าคณะท างานช่วยเสริมช่วยสรุปประเด็นต่างๆ ที่ได้มาจากการบอกเล่า และการ
ซักถามข้อสงสัย  

ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในแต่ละรอบของการพูดคุยนั้น ได้น ามาเรียบเรียง
เพื่อให้เนื้อหามีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ เนื้อหาที่ เรียบเรียงแล้วจะต้องปรับแก้ไข 
จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากทุกคนในทีมงานให้จัดท าเป็นเอกสารได้ 



 ๓๓ 

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ที่ปรึกษา (นายปัญญา พูพะเนียด) หัวหน้า
คณะท างาน (นายกวี ชุติมานนท์) ท าหน้าที่ถ่ายภาพ จัดกลุ่มภาพ แทรกในเอกสาร
วิชาการ   ล าดับถัดมาเป็นหน้าที่ของนายวิรุฬห์ พานิชสุโข แปลงเนื้อหาที่ท าในรูปเวิร์ด
เป็นไฟล์พีดีเอฟ  น าไฟล์พีดีเอฟที่ได้จัดเก็บในแผ่นซีดี เตรียมพร้อมส าหรับเผยแพร่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดรรชนีภาพ 
 

 หน้า 
กก ............................................... ๒๗ 
กรรไกรตัดกิ่ง ........................... ๑๐ 
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ........................ ๑๐ 
กล้วยบัว ................................... ๒๔ 
กล้วยไม้ ................................... ๒๗ 
กัลปพฤกษ์ ............................... ๒๔ 
กาซะลอง ................................ ๒๐ 
กาบหอย ................................. ๒๖ 
การกวาดเก็บใบไม้ ................... ๑๑ 
การก าจัดวัชพืชและแมลง ............ ๑๘ 
การขุดดิน ............................... ๑๑ 
การจัดเก็บใบไม้แห้ง ................ ๑๒ 
การดูแลใส่ปุ๋ย .......................... ๑๘ 
การตักเก็บใบไม้ในสระ ............. ๑๒ 
การตัดกิ่ง ................................. ๑๑ 
การตัดกิ่งไม้ในที่สูง .................. ๑๒ 
การตัดแต่งทรงพุ่ม ................... ๑๑,๑๒ 
การพรวนดิน ............................ ๑๘ 
การรดน้ า ................................ ๑๘ 
การเลื่อยกิ่ง .............................. ๑๑ 
แก้วหน้าม้า .............................. ๒๖ 
โกสน ....................................... ๒๙ 
เข็ม ......................................... ๒๗ 
คราด ....................................... ๑๐ 
เคราฤษี .................................... ๒๘ 
จอบ ......................................... ๑๐ 
จั๋ง ........................................... ๒๘ 
 

 หน้า 
จันทร์เขียว ............................... ๒๗ 
จันทน์ผา .................................. ๒๖ 
จิกน้ า ...................................... ๒๐ 
ชงโค ........................................ ๒๕ 
ชบา ......................................... ๒๓ 
ชวนชม .................................... ๒๕ 
ชาฮกเกี้ยน .............................. ๒๖ 
ดาหรา ..................................... ๒๓ 
เดป ......................................... ๒๘ 
เดปหัวใจล้านดวง ..................... ๒๘  
เดหลี ....................................... ๒๗ 
ตับเป็ด .................................... ๒๐ 
ตุ๊กตาดินเผา ............................ ๑๖ 
เตย ......................................... ๒๖ 
ถังใส่น้ า ........................................ ๑๐ 
ทรงบาดาล ............................... ๒๔ 
ทองหลาง ................................ ๒๕ 
เทียนหยด ................................ ๒๓ 
ธรรมรักษา ............................... ๒๕ 
นนทรี ...................................... ๒๐ 
น้ าเต้าอินเดีย ........................... ๒๐ 
บอน ........................................ ๒๙ 
บัว ........................................... ๒๓ 
บานดึก ................................... ๒๓ 
บานบุรี ...................................... ๒๓ 
ปาล์ม ........................................ ๒๙ 
ปีบ ........................................... ๒๐ 
 



 ๓๕ 

 

 หน้า 
แปรงล้างขวด .......................... ๒๔ 
ไผ่แคระ ................................... ๒๗ 
พญาสัตบัน ............................... ๒๐ 
พลูด่าง .................................... ๒๘ 
พวงคราม ................................ ๒๓ 
พวงชมพู ................................. ๒๓ 
พังพวย .................................... ๒๕ 
พุด ........................................... ๒๔ 
พุทธชาด .................................. ๒๕ 
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