เอกสารประกอบการเรียนการสอน

เรื่อง ความเปนมาของการจัดสวน
ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ
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นางอารี ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

คํานํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความเปนมาของการจัดสวนนี้ จัดทํา
ขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการจัดการเรียนรูเรื่อง
ความเปนมาของการจัดสวน สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้
ประกอบไปดวย คําชี้แจง ผลการเรียนรู สาระสําคัญ แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา ใบงาน
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ เฉลยใบงาน ซึ่งจะเปนแนวทางในการดําเนินการ
สอนไดเปนอยางดี
ขอขอบคุณ นายประเวศ เทศเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
คณะครู อาจารย นักการภารโรงทุกทาน ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่มีสวนสนับสนุน
ชวยเหลือใหเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้เสร็จสมบูรณ สามารถนําไปใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค
อารี ราชสาร
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คําชี้แจง
1. อานคําชี้แจงใหละเอียดเพื่อประโยชนในการศึกษาบทเรียน
2. พยายามศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ เพราะเปนกิจกรรมที่
จะใชเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานจัดสวนตอไป
3. นักเรียนตองตั้งใจปฏิบัติงาน ไมกอกวนผูอื่น และไมชักชวนเพื่อนใหออกนอกลู
นอกทาง
4. นักเรียนตองมีความซื่อสัตย โดยการทําใบงาน และแบบทดสอบดวยตนเอง
โดยไมดูเฉลย เพื่อใหไดรับความรูในเนื้อหาจริง ๆ
5. สืบคนเพิ่มเติมในเว็บไซต
http://www.kruaree.in.th
และเว็บไซตที่เกี่ยวของได
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ผลการเรียนรู
อธิบายความรูพื้นฐานการจัดสวนไดอยางถูกตอง

สาระสําคัญ
การจัดสวนมีหลักฐานทางประวัติศาสตรมายาวนาน ใหประโยชนทั้งดาน การใชพื้นที่
ใหเปนประโยชน ความงามของสวนสามารถชวยจรรโลงจิตใจ และชวยชดเชยความเครียด
ของมนุษยที่เกิดจากความเจริญดานวัตถุ และชวยใหมนุษยดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ความเปนมาของการจัดสวน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ

คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ
1. สวนไมประดับที่โลกยอมรับใหเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณคือขอใด
ก. สวนลอยแหงอียิปต
ข. สวนลอยแหงกรุงทรอย
ค. สวนลอยแหงนครเมกกะ
ง. สวนลอยแหงกรุงบาบิโลเนีย
2. พระราชวังแวรซายส เปนตนแบบของการจัดสวนประเภทใด
ก. สวนประดิษฐ
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
3. สวนที่ใดไดรับแบบแปลนสวนจากพระราชวังแวรซายส
ก. วัดพระแกว
ข. พระบรมมหาราชวัง
ค. พระราชวังบางปะอิน
ง. พระราชวังนารายณราชนิเวศน
4. ถะมอ หมายถึงขอใด
ก. ตะเกียงหิน
ข. เกงจีน ตุกตาหิน
ค. สวนภูเขาจําลอง
ง. การนําน้ําพุมาจัดสวน
5. ควรใชตนไมชนิดใด ปลูกเพื่อบดบังเสียงรบกวนจากถนน
ก. ผกากรองเลื้อย
ข. อโศกอินเดีย
ค. เทียนทอง
ง. โกสน
6. สวนประเภทใด นิยมจัดภายในบาน
ก. สวนแบบจีน
ข. สวนแบบไทย
ค. สวนแบบญี่ปุน
ง. สวนแบบตะวันตก
7. สวนประเภทใด นิยมนําทรายหรือกรวดขนาดเล็กมาทําเปนสายน้ํา
ก. สวนแบบจีน
ข. สวยแบบญี่ปุน
ค. สวนแบบไทย
ง. สวนแบบตะวันตก
8. สวนชนิดใดเนนการจัดสวนแบบธรรมชาติมากที่สุด
ก. สวนน้ํา
ข. สวนผนัง
ค. สวนกระถาง
ง. สวนพรรณไม
9. สวนทะเลทราย นิยมประดับดวยพืชชนิดใด
ก. โมก เตยหอม ปรง
ข. ปาลม อากาเว แคคตัส
ค. วาสนา เข็มสามสี พลับพลึงดาง
ง. แกลดดิโอลัส เฮลิโคเนีย เบิรดออฟพาราไดส
10. สวนสุนทรภู มีสวนประกอบเปนเรื่องราวของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
จัดเปนสวนประเภทใด
ก. สวนประดิษฐ
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
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ความเปนมา
ของการจัดสวน
คือ

การจัดสวนมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน พอจะแบงลักษณะการศึกษาเปน 2 สวน

การจัดสวนในตางประเทศ
มนุษยมีความผูกพันอยูกับธรรมชาติมาตั้งแตกําเนิด หลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่เกาแกที่สุดได บงบอกถึงความรักธรรมชาติของบรรพบุรุษของมนุษยชาติ ดังจะเห็นได
วามีสวนลอยแหงกรุงบาบิโลเนียซึ่งพระเจาเนบูคัดเนสซาร (Nebuchadnezar) ทรงโปรดให
สรางขึ้น ปลูกประดับดวยไมดอกอยางสวยงาม บนปราสาทแตละชั้น เพื่อใหพระราชินี
ทรงผอนคลายความเหงา นับเปนสวนลอยที่ไดรับการยกยองวามีความสวยงามมาก
ถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกชิ้นหนึ่งในยุคโบราณ และตอมาการสรางสวนลอยแบบนี้
ไดแพรหลายไปยังอาณาจักรกรีกและโรมัน

ภาพที่ 1 สวนลอยแหงกรุงบาบิโลเนีย
ทีSnippet_305D6A296.idms
่มา : http://www.baanmaha.com/community/
thread23754.html

ภาพที่ 1.1 สวนลอยแหงกรุงบาบิโลเนีย
ที่มา : http://www.baanmaha.com/community/
thread23754.html

ภาพที่ 1.2 สวนลอยแหงกรุงบาบิโลเนีย
ที่มา : http://www.alepaint.com/board_
reply.php?txtNo=TURBd01EQXdNREEyTnp
nPQ==&txtroom
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ภาพที่ 1.3 สวนสมัยพระพุทธเจา
ที่มา : http://www.clipmass.com/story/41983

ภาพที่ 1.4 สวนอินเดีย
ที่มา : การจัดสวน ของ พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

ภาพที่ 1.5 พระราชวังตองหามกูก ง
ที่มา : http://www.abroadtour.com/china/beijing/gugong.html

ในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมชีพอยู
สวนพักผอนไดรับการสงเสริมโดยมีหลักการวา
สวนพระพุทธศาสนาจะตองไมอยูใกลเมืองหรือ
อยูไกลเมืองเกินไป มีทางเขาทางออกสวน
สะดวกเพื่ อ ให พุ ท ธศาสนิ ก ชน เข า ไปเคารพ
สักการบูชาทําพิธีทางศาสนาไดงาย อีกทั้งไม
วุ นวายเมื่ อมี เสี ยงรบกวนในยามกลางวั น และ
เงียบสงัดในยามกลางคืน เหมาะแกการหาวิเวก
ไตรตรองธรรม
สวนอินเดีย
สมั ย พระเจ า อโศกมหาราชของอิ น เดี ย
ไดสงเสริมใหมีการสรางสวนพักผอนในเมือง
ตลอดจนปลูกไมรมเงาประดับถนน กษัตริย
ของอิ น เดี ย ให ก ารสนั บ สนุ น การสร า งสวน
พักผอนมาโดยตลอด นับตั้งแตศตวรรษที่ 6
ไปจนถึงศตวรรษที่ 14 สวนตกแตงจึงเปลี่ยน
รูปแบบไปบางเพราะเปนสวนในยุคของกษัตริย
เชื้อสายชาวมองโกล
สวนมงโกล
สวนมองโกลมีลักษณะพิเศษคือจะเลือก
สถานที่ใกลแมน้ํา หรือเนินเขา หรือในพื้นที่
ที่มีแหลงน้ํานิ่ง สรางสวนพักผอนมีรูปรางเปน
สี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผา ปลูกไมดอก ไมพุม
และไมรมเงาขนาดใหญ พืชที่ปลูกสวนมาก
ดอกจะมีกลิ่นหอม เชน กุหลาบ มะลิ พรอม
ทั้งมีกําแพงลอมรอบ
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ภาพที่ 1.6 สวนอียปิ ต
ที่มา : http://www.babyfancy.com/printer_
friendly posts.asp?TID=40736

ภาพที1่ .7 สวนโรมัน
ที่มา : การจัดสวน ของพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

ภาพที่ 1.8 สวนอาหรับ
ที่มา :
http://translate.google.co.th/translate?hl
=th&langpair=en%7Cth&u=http://www.wi
kihow.com/Create-a-Garden-withPersian,-Arabic-or-Islamic-Influences

สวนอียิปต
สวนฟาโรหในอียิปตเปนสวนพักผอนที่
รวบรวมพืชพรรณตาง ๆ มากมายหลายชนิด
กษัตริย Ramses ที่ 3 ไดสั่งสรางสวน
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใชเปนสถานที่บวงสรวงเทพยดา
ขึ้นถึง 514 แหง ยุคเริ่มแรกมักจัดเปนสวน
รูปทรงสี่เหลี่ยมเนนพันธุไมนํามาใชประโยชน
ประเภทผักสวนครัวและไมใหรมเงา มีรั้วปลูก
ไมเลื้อย มีการสรางสระน้ําปลูกไมดอกรอบ ๆ
และปลูกปาลมอินทผาลัม และไมใหญเปนแถว
ปดกั้น
สวนโรมัน
โรมั น ได ส ร า งสวนปลู ก พื ช ตกแต ง เป น
รูปรางเลียนแบบรูปสิ่งกอสรางและรูปสัตว ปลูก
พืชใสภาชนะขนาดใหญ ขุดสระประดิษฐ มี
น้ําพุกลางสระ ตลอดจนปลูกพืชเปนกลุม เชน
สน มาเปล โอค อีกมากชนิดดวยการสรางเปน
ทางคดเคี้ยววกวนไปมา ชวนใหเพลิดเพลิน
เจริญใจ
สวนอาหรับ
มีสระน้ํา น้ําพุ ไมผล ไมพุมชนิดที่ยาม
ออกดอกสงกลิ่นหอม สรางในบริเวณโอเอซีส
สวนอาหรับมีอิทธิพลแพรเขาไปในยุโรป เชน
สวนAlhambra ที่มีชื่อเสียงในเมือง Granada
ประเทศสเปน ซึ่งสวนดังกลาวยังเปนตนแบบ
ที่นําไปสรางในรัฐแครลิฟอรเนียและรัฐอริโซนา
สหรัฐอเมริกา
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ภาพที่ 1.9-1.11 สวนเปอรเซียร
ที่มา : http://translate.google.co.th/
translate?hl=th&langpair=en%7Cth&u=
http://www.iranreview.org/content/Doc
uments/Persian_Gardens.htm

สวนชาวเปอรเซีย
ชาวเปอรเซีย (อิรัก) อิหรานซึ่งเปนชน
ชาติอาหรับ มีการจัดสวนขึ้นในราว 12,500
ป กอนคริสตกาล มีบางสวนที่ไดรับอิทธิพล
จากชาวอียิปต บางแนวความคิดไดมาจาก
ยุโรปผานทางอินเดียตอนเหนือ เปนสวนที่
นิยมจัดในวัง สถานที่สําคัญทางศาสนา และ
บานเรือนของบุคคลชั้นสูงในสังคม การจัดสวน
ของชาวเปอรเซีย ที่โดดเดนจนกลายเปน 1
ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรยโลกยุคโบราณคือ
สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน (The hanging
garden of babylon) สรางขึ้นตั้งแต 600 ป
กอนคริสตศักราช ดังนั้นรูปแบบของสวนจึง
ถู ก ยึ ด ถื อ เป น แบบแผนในยุ ค ต อ มา จนถึ ง
คริสตศวรรษที่ 16 การออกแบบสวนจะใช
รูปทรงเรขาคณิต วางแบบเปนรูปสี่เหลี่ยม
เนนการ ใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญ โดย
ทําเปนสระน้ําน้ํารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ มี
น้ําพุหรือ น้ําที่ไหลรินจากประติมากรรมเปน
องคประกอบ รอบ ๆ ปลูกไมใหรมเงาใหเขา
กับสวน ไมดอกนิยมปลูกกุหลาบ นอกจากนี้
ยังวางรูปเปนลวดลายตาง ๆ บนพื้นสวนดวย
พันธุไม กรวดสี กระเบื้องเคลือบหินออน
เปนตน
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สวนอิตาลีและฝรั่งเศส
ในชวงศตวรรษที่ 14-16 ซึ่งเปนสมัยที่มีการฟนฟูศิลปวิทยา ในประเทศอิตาลีไดมีสวน
ตกแตงแบบใหมขึ้น ซึ่งประกอบดวยกําแพงทางเดิน สระน้ําและสายน้ํา แตพืชมิไดมีบทบาท
เดนในสวนลักษณะนี้

ภาพที่ 1.12 สวนอีตาลี
ที่มา : http://suansanruk.blogspot.com/
2011/07/blog-post_9546.html

ภาพที่ 1.13 สวนอีตาลี
ที่มา : http://suansanruk.blogspot.com/
2011/07/blog-post_9546.html

รูปแบบสวนพักผอนประเภทนี้ไดแพรไปในประเทศฝรั่งเศสและออสเตรเลีย ทําใหเกิดสวน
ที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 ในพระราชวังแวรซายส กอใหเกิดตนแบบสวนพักผอน
ที่จัดเปนสัดสวน หรือสวนประดิษฐ (Formal garden) ขึ้น

ภาพที่ 1.14 สวนประดิษฐ พระราชวังแวรซายน
ที่มา : การจัดสวน ของพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

ภาพที่ 1.15 สวนฝรั่งเศส
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/
print.php?id=85499
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สวนเสปน
ไดรับอิทธิพลมาจากการจัดสวนของโรมันและชาวมัวร (อาหรับ) สวนจึงมีลักษณะ
ของทางยุโรปและตะวันออกกลางรวมกัน หากชาวสเปนมีความสามารถปรับปรุงให
เหมาะสมสัมพันธกับสภาพทางภูมิประเทศและหลักความเชื่อ สวนในประวัติศาสตรของ
สเปนที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ คือ Alhambra และ Generallife
ลักษณะการจัดสวนเปนแบบแผน เปนแบบ Formal แตมีลักษณะของธรรมชาติที่
แสดงใหเห็นอยูบาง มีการนําน้ําและการใชน้ําเปนองคประกอบสวน สรางจุดรวมสายตา
ดวยน้ําพุ การใชน้ําลอมรอบใหความรมเย็นแกบาน ลักษณะทางสถาปตยกรรมประกอบ
สวนจะใหความสําคัญมาก สวนใหญไดรับอิทธิพลจากอาหรับ

ภาพที่ 1.16 สวน Alhambra ประเทศสเปน
ที่มา : http://www.bloggang.com/
mainblog.php?id=panino&month=10-112010&group=3&gblog=6

ภาพที่ 1.17 สวน Alhambra ประเทศสเปน
ที่มา : http://www.bloggang.com/
mainblog.php?id=panino&month=10-112010&group=3&gblog=6
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สวนอังกฤษ
สวนอังกฤษมีพืชพรรณหลายประเภทไดแก ผัก ไมผล ไมดอก ไมเลื้อย และไมเกาะ
กําแพงซึ่งแตกตางไปจากสวนพักผอนไดสัดสวนในยุโรป

ภาพที่ 1.18 สวนอังกฤษ
ที่มา : http://www.zabzaa.com/travel/
travel.php?id=694

ภาพที่ 1.19 สวนังกฤษ
ที่มา : http://amarintraining.com/
CourseDetail.aspx?id=1787

สวนจีนและสวนญี่ปุนเริ่มสรางกันมานานกอนคริสตศักราช สวนเหลานี้แสดงถึงความ
รักธรรมชาติของมนุษยในถิ่นแถบนี้ สวนพักผอนในญี่ปุนจะเปนภูเขาจําลองและสายน้ํา แต
จัดสรางในเนื้อที่เล็ก ๆ สวนใหญจะเปนสวนพักผอนสวนบุคคลหรือในวัด

ภาพที่ 1.20 สวนญีป่ ุน
ที่มา : การจัดสวน ของพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

ภาพที่ 1.21 สวนจีน
ที่มา : การจัดสวน ของพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
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ในยุคปจจุบัน ศิลปะการตกแตงสถานที่ใหมีวิวทิวทัศนสวยงาม มีบทบาทที่สําคัญตอ
การพัฒนาสถานที่พักอาศัย สถานที่ราชการ เมืองและนคร สําหรับการตกแตงสถานที่
(Landscape architecture) หมายถึงการพัฒนา การวางแผน และการจัดระเบียบพืช
พรรณบนพื้นที่สวนบุคคลหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อสงเสริมใหเกิดความสวยงามสูงสงดวย
รสนิยม เต็มไปดวยศิลปะ เสริมสรางความรื่นรมยในยามปฏิบัติงานและสนุกเพลิดเพลินใน
ยามพักผอน การตกแตงสถานที่อาจหมายความรวมถึงการจัดสวนพักผอน (Landscape
gardening)

ภาพที่ 1.22 สวนสมัฃใหม
ที่มา : http://www.kroobannok.com/
view.php?article_id=16117

ภาพที่ 1.23 สวนสมัยใหม
ที่มา : http://whitehouse.exteen.com/
20081214/entry
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การจัดสวนในประเทศไทย
จากบันทึกเรื่องราวสมัยสุโขทัยพระเจา
รามคําแหงมหาราช ไดทรงปลูกปาไมตาลและ
ทรงโปรดใหปลูกปาหมาก ปาพลู ปาพราวฯลฯ
หรือเรียกวา สวนผลหมากรากไม ในยุคนั้น
พืชหลายชนิดที่ได
ตกทอดพืชพันธุมาถึง
ปจจุบันก็คือหมากสง พลู มะพราว ลาน
มะมวง มะขามและตาลโตนด เปนตน
ภาพที่ 1.24 สวนสมัยสุโขทัย
ที่มา : http://whitehouse.exteen.com/
20081214/entry

ภาพที่ 1.25 สวนพระราชวังนารายณราชนิเวศ
ที่มา : http://www.toptenthailand.com/
news_detail.php?id=3024

ตอมาถึงสมัยอยุธยา ครั้งรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช ยุคสราง
ราชธานีลพบุรี ไดมีการเจริญสัมพันธไมตรี
กับฝรั่งเศส ไดสงแบบแปลนสวนพระราชวัง
แวรซายสมาเปนแบบในการวางผังการจัด
สวนที่พระราชวังลพบุรี พระราชวังนารายณ
ราชนิ เวศน ซึ่ งพระองค ได ทรงมอบให
เจาพระยาวิชาเยนทรเปนผูรับผิดชอบ โดยมี
ชาวมุ ส ลิ ม เป น ผู ดํ า เนิ น การปลู ก สร า ง
เรื่องราวนี้พบจากบันทึกจดหมายเหตุของ
สุลตานแหงอาหรับที่มาเจริญสัมพันธไมตรี
ในยุคนั้น
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สมัยอยุธยานอกจากไดรับอิทธิพลจาก
ยุโรปแลว ก็ยังมีอิทธิพลจีนและญี่ปุนอีกดวย
สําหรับอิทธิพลจีนจะเห็นไดจากถวยโถโอชาม
เจดีย เขามอ (ถะมอ) ตนไมที่ใชแตงในยุคนั้น
สวนใหญก็จะเปนไมดัด ไมแคระและไมตัดแตง
พุม เชน พวกตะโก ขอย แกว มะขาม ไทร
สําหรับอิทธิพลญี่ปุนที่เขามาในยุคนั้น ไมได
เปนลักษณะสวนแตเปนอุปกรณตกแตงสวน
เชน ตะเกียงหิน สะพาน ซุมประตูแบบญี่ปุน
เปนตน โดยยามาดา หรือออกญาเสนา
ภิมุข เปนผูรับผิดชอบดําเนินการและทานได
จัดไวเองดวย
ภาพที่ 1.26 สวนสมัยอยุธยา
ที่มา : http://www.toptenthailand.com/
news_detail.php?id=3024

ภาพที่ 1.27 สวนสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา : http://www.wathualampong.
com/index.php

ในสมัยรัตนโกสินทร เริ่มตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 2 เปนตนมา ไดรับอิทธิพลจากจีน
ตอเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ลักษณะเปน
สวนภูเขา (สวนภูเขาจําลอง) ซึ่งเรียกกันวา
เขามอ หรือ ถะมอ เปนการนําหินมาจัด
ประกอบเปนภูเขา อาจมีน้ําตก บอน้ํา
ลําธาร ประกอบดวยสะพาน เกงจีน ตุกตา
หินและตนไม ตนไมสวนใหญก็จะใชไมดัด
เชน ตะโก ขอย มะสัง มะขามแกว ไม
ประดับในยุคนั้นยังมีไมมากนัก เชน บอนสี
โกสน และหนาวัว เปนตน
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ในรัชกาลที่ 3 ลักษณะสวนภูเขาหรือเขามอจะใหญโตกวาสมัยรัชกาลที่ 2 เพราะใน
สมัยนั้นมีการขยายพระราชฐานโดยสรางพระตําหนักเพิ่มขึ้นอีก มีการรื้อและปรับปรุงสวนเดิม
ตลอดจนสรางสวนขึ้นใหม ตัวอยางและรองรอยการจัดสวนในตนสมัยรัตนโกสินทร เราพอจะ
หาดูไดในบริเวณพระบรมมหาราชวัง วัดพระแกว วัดโพธิ์ วัดสุทัศน วัดโปรดเกศเชษฐาราม
วัดไพชยนตพลเสพย วัดจอมทองหรือวัดราชโอรสา วัดเฉลิมพระเกียรติ์ วัดหนังบางขุนเทียน
ในอดีตมีไมดัดมากที่สุดวัดหนึ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีวัดพระปฐมเจดียที่นครปฐม นําไมดัด
มาปลูกลงดินแทนการปลูกในกระถาง ในสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดสวนไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศตาง ๆ มากมาย ทั้งจีน อินเดีย ลังกา และยุโรป ในตนรัชกาลมีการบูรณะวัดพระ
แกว ไดนํากลวยพัดจากลังกามาปลูก และพระราชวังบางปะอิน ที่สรางสวนและอาคารมี
ทั้งอิทธิพลจีน อินเดียและยุโรป ที่สวนอัมพรจากรูปลักษณะของกระถางตนไม กระถางบัว
รูปปน ก็เปนอิทธิพลยุโรปเชนกัน

ภาพที่ 1.28 พระบรมมหาราชวัง
ที่มา : http://mblog.manager.co.th/
phakri/th-29826/

ภาพที่ 1.29 วัดเฉลิมพระเกียรติ
ที่มา : http://picasaweb.google.com/
lh/photo/V8HfvjUcdLHPtAF4ABy3qQ

เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่เราหารูปแบบสวนดั้งเดิมของไทยเปนตัวอยางใหชนรุนหลัง
ในปจจุบันดูกันไดนอยมาก เพราะสวนใหญเสียหายหักพังไปหมด บางทีก็ถูกรื้อถอน
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไป ถึงแมสวนในปจจุบันของเราที่มีจัดกันมากมาย ก็ยังไมมี
รูปแบบการจัดสวนที่บงบอกลักษณะไดวาเปนเอกลักษณของไทย เหมือนเชนสวนจีน ญี่ปุน
อังกฤษหรือฝรั่งเศส ซึ่งมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่สามารถสื่อความหมายไดวา
เปนของชาติไหน
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ภาพที่ 1.30 สวนไทยประมาณ 50-100 ปที่
แลวที่มา : การจัดสวน ของพรรณเพ็ญ ฉาย
ปรีชา

ภาพที่ 1.31 สวนไทย
ที่มา : http://www.thaimtb.com/cgibin/viewkatoo.pl?id=46318&st=1

สวนในสมัยเมื่อ 50 - 100 ปที่แลว นิยมสรางบานใตถุนสูง เนื่องจากน้ําทวมอยูเปน
ประจํา ตอมาในสมัยหลังมีบานทรงปนหยาและอื่น ๆ ที่ไดรับอิทธิพลมาจากยุโรป หรือ
ตะวันตก ใตถุนจะลดต่ําลงมากและถาเปนบานผูมีฐานะดีก็มักจะเปนผนังกออิฐถือปูน
ประกอบผนังไมบาง แตชวงลางหรือฐานรากอาคารจะเปนปูนและนิยมกอปดมิใหเห็นสวนที่
เปนใตถุน แตเปดชองลมใหระบายอากาศออกได การจัดแตงบริเวณภายนอกบานก็มักจะ
ปลูกไมผลหลังบาน เชน มะมวง ขนุน ชมพู กระทอน สาเก ละมุดและอื่น ๆ นอกจากไม
ผลแลวก็มีพืชสวนครัวซึ่งนิยมปลูกไวหลังบาน สวนหนาบานจะเปนสวนพักผอนและจัด
แตงใหสวยงาม ระเบียงบานหรือชานเรือนก็นิยมจัดแตงเชนกัน ตนไมสวนใหญที่ใชมักจะเปน
ไมดัดซึ่งนิยมปลูกในกระถางเพราะเหมาะกับสภาพบานเมืองเราที่น้ําทวมเสมอ ไมดอกนิยมใช
ไมดอกที่สงกลิ่นหอมและไมใบสีตาง ๆ การปลูกตนไมและการจัดแตงก็เพียงปลูกใหมีระเบียบ
ดูแลใหเรียบรอยสวยงาม ตามรสนิยมและความชอบสวนตัว ยังไมมีรูปแบบที่ฉูดฉาดสะดุดตา
อยางในปจจุบันนั่นเปนสภาพการจัดแตงโดยทั่ว ๆ ไปของชาวบานสวนผูมียศฐาบรรดาศักดิ์
และฐานะร่ํ า รวยก็ จ ะมี ทุ น ทรั พ ย ที่ จ ะจั ด หาพั น ธุ ไ ม ที่ ส วยงามและแปลกใหม ม าประดั บ
นอกเหนือจากตนไมพื้นบาน สวนใหญไดแนวคิดมาจาก
ตางประเทศ ลักษณะการจัดบริเวณและสวนในระยะนั้นก็มักจะใหตัวอาคารอยูชิดเนื้อที่
ดานหนาบานมาก มีถนนใหรถแลนเขาไปจากประตูรั้วหนาบาน ผานเปนวงเวียนมีลานหญา
หรือสนามตรงกลางโดยถนนจะเลี้ยวโคงไปจอดรถหนาตึกหรือตัวบานไดเลย กอนจะมาเก็บ
ในโรงรถ แตถาเนื้อที่แคบลงหนอยก็จะทําถนนรถเขาดานขาง และเลี้ยวโคงไปจอดหนาตึกได
กอนเขาไปเก็บในโรงรถเชนกัน ตนไมที่นิยมปลูกสวนใหญนอกจากไมผลแลวก็จะมีไมประดับ
ประเภทปาลมเชน หมากเขียว หมากแดง เตาราง หมากคอมหรือหมากนวล เปนตน ไมดอก
หอม และไมใบสี
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ก็นิยมกันมาก ไมดอกนิยมปลูกตามแนวถนน ในยุคนั้นก็ยังมีไมกี่ประเภทเชน เข็ม บานชื่น
ดาวเรือง ดาวกระจาย แวววิเชียร เบญจรงค แสยก ลิ้นมังกร ขาไกหรือชาดัดเปน
ตน ไมดัดและไมประดับสวนใหญนิยมปลูกในกระถางตั้งโชวตามแนวถนน มุมตึกหรือลาน
บานและชานเรือน กระถางที่นิยมใชอาจเปนกระถางลายคราม ปูนปน หรือโองมังกรที่มี
ลวดลายสวยงาม สวนที่เปนลักษณะคลายวงเวียน อาจเปนวงกลมหรือวงรี มักมีสนาม
ประดับดวยรูปปนหรือบอน้ําพุ ปจจุบันอาจหาดูไดจากแถวถนนสาธร สุรวงศ สีลมหรือ
บางลําภู
ตอมา ไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวนของบานเรา โดยกลุมสถาปนิกและ
นักออกแบบ ซึ่งประมาณ 50 ปที่แลวมีอยูไมถึง 10 คน ไดเล็งเห็นวาการแตงสวนควรจะมี
บทบาทและความสําคัญตอตัวอาคารมากกวานี้ควรจะมีความเหมาะสมและเสริมสราง
ชีวิตชีวาใหกับตัวอาคาร การพัฒนาเริ่มตนจากการปรับปรุงรูปแบบสวนเดิมบางสวน โดย
นําเอาวัสดุ อื่น ๆ มาใชประกอบ เชน หิน กรวด ขอนไม นํามาจัดเปนองคประกอบ
รวมกันตนไมและหญา ที่มีอยูเดิม ทําใหเกิดความสวยงามและนาสนใจยิ่งขึ้น สวนในลักษณะ
นั้นเรียกวาสวนหยอม ซึ่งตอมาไดรับความนิยมอยางแพรหลายมาจนถึงปจจุบัน และยังไดจัด
ใหมีการประกวดจัดสวนขึ้น ปจจุบันไดพัฒนาเปนสวนหิน สวนน้ํา สวนประกอบน้ํา สวนปา
สวนทราย สวนกรวดและอื่น ๆ ตามสมัยนิยม

ภาพที่ 1.32 สวนโมเดิรน
ที่มา :
http://www.homedecorthai.com/articles/Trend
_your_garden_for_relaxing.-75-1020.html

ภาพที่ 1.33 สวนโมเดิรน
ที่มา :
http://www.homedecorthai.com/articles/Trend
_your_garden_for_relaxing.-75-1020.html
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ความสําคัญของการจัดสวน
นับแตโบราณกาลมนุษยเรารูจักสรางที่อยูอาศัยเพื่อปกปองคุมครองตนเองใหอยูรอด
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสัตวปา ตอมามนุษยเราก็รูจักนําสัตวมาเลี้ยงไวเปนเพื่อน
ไวใชงานและไวเปนอาหาร รูจักทําคอก ทํารั้ว ทําอาณาเขตของบานใหเปนสัดสวน นําตนไม
มาปลูกเปนอาหาร ใหรมเงาและประดับใหสวยงามและก็พัฒนากันมาเรื่อย ๆ ความสําคัญ
ของการจัดแตงบริเวณบานดวยตนไมดอกไม แตกอนนั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองความตองการ
ทางดานจิตใจและสุขภาพของเจาของหรือบุคคลในสถานที่นั้นเปนสําคัญ เชน ปลูกพืชผัก
ผลไมไวรับประทาน ไวรักษาโรค ปลูกไมใหญไวใหเกิดความรมรื่นเย็นสบาย ปลูกไมดอกไวดู
เลนและประดับบานเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลินชื่นใจกับรูปราง สีสันและกลิ่น เหลานี้
เปนตน แตเมื่อบานเมืองพัฒนาและเจริญมากขึ้น ตึกรามบานชอง ถนนหนทาง โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ ๆ ก็ถูกสรางขึ้นมากมาย เบียดเสียดแออัดจนถูกเรียกวาปาคอนกรีต การจัด
แตงสวน การปลูกตนไมและจัดบริเวณบาน อาคารที่พักอาศัย และสถานที่ตาง ๆ เริ่มมี
บทบาทสําคัญ ทั้งเหตุผลและความจําเปนมากขึ้น พอสรุปไดดังตอไปนี้
1.
เพื่อสรางความโออาสงางามหรือเพื่อความสวยงามและนาอยูอาศัยของตัว
อาคาร
2. เพื่อทําใหเกิดความเปนสวนตัวเมื่อมองจากภายนอกบาน เชน ภายในบานมีสระ
วายน้ํา หรือมีมุมสงบสวนตัว
3. เพื่อปดบังสภาพแวดลอมที่ไมนาดู เชน การปลูกตนไมเพื่อบดบังสวม กองขยะ
4. เพื่อลดความไมนารื่นรมยของตัวอาคาร เชน อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม
5. เพื่อชวยลดปญหาฝุนละอองที่มีอยูในบรรยากาศ
6. เพื่อลดเสียงรบกวนจากผูคนและยวดยานบนทองถนนมักใชพุมไมหนาหรือไมยืน
ตน
7. เพื่อเปนสถานที่คลายเครียดหลังกลับจากทํางาน
8. เพื่อเปนงานอดิเรกยามวาง
จะเห็นไดวา การจัดสวนเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนมากขึ้น ยิ่งความ
เจริญดานวัตถุมีมากขึ้น ความจําเปนของการจัดสวนเพื่อชดเชยความเครียดก็ยิ่งมีมากขึ้น
ตามลําดับ จึงไดมีสวนสาธารณะ เกิดขึ้นมากมายในปจจุบัน
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หลักสูตรทองถิ่น
ใบงานที่ 1.1
ใชเวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ เรื่อง ความสําคัญของการจัดสวน ชื่อผูสอน นางอารี ราชสาร
กลุมที่..................................
สมาชิก 1..................................................... 5...........................................................
2...................................................... 6..........................................................
3...................................................... 7..........................................................
4...................................................... 8.........................................................
คําชี้แจง ใหนักเรียนใชเวลา 30 นาที ในการทํากิจกรรมดังตอไปนี้
1. นักเรียนแบงออกเปนกลุม ๆ ละประมาณ 6-8 คน เลือกประธาน รองประธานและ
เลขานุการ
2. ใหนักเรียนอภิปรายในกลุม เรื่อง ความสําคัญของการจัดสวน
3. สรุปผลการอภิปรายโดยสรางเปนผังความคิดลงในใบงานและบนแผนกระดาษที่แจก
ให แลวสงตัวแทนออกไปรายงานผลหนาชั้น โดยใชเวลากลุมละประมาณ 3 นาที
ผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อประธาน............................................................................................. .
2. ชื่อรองประธาน.......................................................................................
3. ชื่อเลขานุการ...................................................................................... ...
ผังความคิดเรื่อง ความสําคัญของการจัดสวน
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หลักสูตรทองถิ่น
ใบงานที่ 1.2
ใชเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ เรื่อง ความเปนมาของการจัด ชื่อผูสอน นางอารี ราชสาร
สวน
ชื่อนักเรียน...................................................ชั้น.....................เลขที.่ ................
คําชี้แจง ใหนักเรียนบอกลักษณะเฉพาะของสวนตาง ๆ ที่กําหนดให
1. สวนแหงกรุงบาบิโลเนีย ...................................................................................................
2. สวนในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ...............................................................
3. สวนมงโกล .......................................................................................................................
4. สวนฟาโรหในอียิปต............................................................................................................
5. สวนโรมัน .......................................................................................................................
6. สวนจีน .. .......................................................................................................................
7. สวนญี่ปุน .......................................................................................................................
8. สวนสมัยสุโขทัย .................................................................................................................
9. สวนในพระราชวังนารายณราชนิเวศน .................................................................................
10. สวนในวัดพระแกว .............................................................................................................
11. สวนในสมัย 50-100 ปที่แลว ..........................................................................................
............................................................................................................................................
12. ถะมอ .................................................................................................................................
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หลักสูตรทองถิ่น
เฉลยใบงานที่ 1.2
ใชเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ เรื่อง ความเปนมาของการจัด ชื่อผูสอน นางอารี ราชสาร
สวน
ชื่อนักเรียน...................................................ชั้น.....................เลขที่.................
คําชี้แจง ใหนักเรียนบอกลักษณะเฉพาะของสวนตาง ๆ ที่กําหนดให
1. สวนแหงกรุงบาบิโลเนีย เปนสวนลอยที่สรางขึ้นบนปราสาทแตละชั้น
2. สวนในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ปลูกตนไมใหรมเงาตามขอบถนน
3. สวนมงโกล มักจัดสวนพักผอนตามริมแมน้ํา เปนรูปสี่เหลี่ยม ปลูกไมดอกที่มีกลิ่นหอม
4. สวนฟาโรหในอียิปต นิยมจัดเพื่อบวงสรวงเทพยดา
5. สวนโรมัน สวนมากเปนสวนจินตนาการ มีน้ําพุ รูปปนเปนเอกลักษณเฉพาะ
6. สวนจีน จัดประดับสวนดวยสถาปตยกรรมแบบจีนและเปนการจัดโดยไดความคิดมาจาก
ธรรมชาติ นิยมจัดทําเปนเนินดินสูง ต่ํา มีสะพานทอดโคงขามลําธาร ขามเกาะ ปลูกตนหลิว
ไผ หรือสน
7. สวนญี่ปุน เปนการจําลองแบบมาจากธรรมชาติ โดยจัดไวใหใกลบานมากที่สุดหรือเปน
สวนหนึ่งของตัวบาน ประกอบดวย แมน้ํา ลําธาร น้ําตก ทะเลสาป ภูเขากอนหินและตนไม
8. สวนสมัยสุโขทัย นิยมปลูกไมผล เชน หมาก ตาล มะขาม มะมวง
9. สวนในพระราชวังนารายณราชนิเวศน เปนลักษณะสวนประดิษฐ ไดรับแบบแปลน
จากประเทศฝรั่งเศส
10. สวนในวัดพระแกว เปนลักษณะสวนจินตนาการ ตัดแตงตนไมเปนรูปทรงตาง ๆ
11. สวนในสมัย 50-100 ปที่แลว นิยมทําเปนวงเวียนหนาบาน สวนสวนมากจัดเปนสวน
ประดิษฐ อาจจะมีน้ําพุกลางวงเวียน
12. ถะมอ คือสวนภูเขาจําลองที่ไดแบบอยางมาจากประเทศจีน
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความเปนมาของการจัดสวน
หลักสูตรทองถิน่ เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ
คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ
1. สวนไมประดับที่โลกยอมรับใหเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณคือขอใด
ก. สวนลอยแหงอียิปต
ข. สวนลอยแหงกรุงทรอย
ค. สวนลอยแหงนครเมกกะ
ง. สวนลอยแหงกรุงบาบิโลเนีย
2. พระราชวังแวรซายส เปนตนแบบของการจัดสวนประเภทใด
ก. สวนประดิษฐ
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
3. สวนที่ใดไดรับแบบแปลนสวนจากพระราชวังแวรซายส
ก. วัดพระแกว
ข. พระบรมมหาราชวัง
ค. พระราชวังบางปะอิน
ง. พระราชวังนารายณราชนิเวศน
4. ถะมอ หมายถึงขอใด
ก. ตะเกียงหิน
ข. เกงจีน ตุกตาหิน
ค. สวนภูเขาจําลอง
ง. การนําน้ําพุมาจัดสวน
5. ควรใชตนไมชนิดใด ปลูกเพื่อบดบังเสียงรบกวนจากถนน
ก. ผกากรองเลื้อย
ข. อโศกอินเดีย
ค. เทียนทอง
ง. โกสน
6. สวนประเภทใด นิยมจัดภายในบาน
ก. สวนแบบจีน
ข. สวนแบบไทย
ค. สวนแบบญี่ปุน
ง. สวนแบบตะวันตก
7. สวนประเภทใด นิยมนําทรายหรือกรวดขนาดเล็กมาทําเปนสายน้ํา
ก. สวนแบบจีน
ข. สวยแบบญี่ปุน
ค. สวนแบบไทย
ง. สวนแบบตะวันตก
8. สวนชนิดใดเนนการจัดสวนแบบธรรมชาติมากที่สุด
ก. สวนน้ํา
ข. สวนผนัง
ค. สวนกระถาง
ง. สวนพรรณไม
9. สวนทะเลทราย นิยมประดับดวยพืชชนิดใด
ก. โมก เตยหอม ปรง
ข. ปาลม อากาเว แคคตัส
ค. วาสนา เข็มสามสี พลับพลึงดาง ง. แกลดดิโอลัส เฮลิโคเนีย เบิรดออฟพาราไดส
10. สวนสุนทรภู มีสวนประกอบเปนเรื่องราวของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีจัดเปนสวนประเภทใด
ก. สวนประดิษฐ
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความเปนมาของการจัดสวน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อถูก
ง
ก
ง
ค
ข
ค
ข
ง
ข
ง

