
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน 
ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

 

 

 

 

 




 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทาํโดย  นางอารี  ราชสาร 

ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ 

 โรงเรียนโนนหันวทิยายน 

อาํเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 



 

 

คํานํา 
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน
น้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวย
สองมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในการจ ัดการ เร ียนการสอน เรื ่อง ประเภท ชน ิดและร ูปแบบของสวน 
สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับน้ีประกอบไปดวยคําชี้แจง 
ผลการเร ียนรู  สาระ สําค ัญ แบบทดสอบกอนเร ียน เน้ือหาสาระ ใบงาน 
แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบและเฉลยใบงาน ซึ่งจะใชประกอบการสอน
ไดเปนอยางดี 

ขอขอบคุณนายประเวศ เทศเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
คณะครู อาจารย นักการภารโรงทุกทาน ตลอดจนนักเรียนทุกคนท่ีมีสวนสนับสนุน
ชวยเหลือใหเอกสารประกอบการเรียนการสอนน้ีเสร็จสมบูรณ สามารถนําไปใช
ประกอบการสอนไดตามวัตถุประสงค 
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คําช้ีแจง 
 

 1.  อานคําชี้แจงใหละเอียดเพ่ือประโยชนในการศึกษาบทเรียน 
 2.  พยายามศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถเพราะเปนกิจกรรม   
ท่ีจะใชเปนพ้ืนฐานในการออกแบบจัดสวนตอไป 

3. นักเรียนตองต้ังใจปฏิบัติงาน ไมกอกวนผูอ่ืน และไมชักชวนเพ่ือนใหออกนอกลู 
นอกทาง 

4. นักเรียนตองมีความซื่อสัตย โดยการทําใบงาน และแบบทดสอบดวยตนเอง  
โดยไมดูเฉลย  เพ่ือใหไดรับความรูในเน้ือหาจริง ๆ  

5. สืบคนเพ่ิมเติมในเว็บไซต  
http://www.kruaree.in.th     

และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของได 
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ผลการเรียนรู 
 

 อธิบายความรูพ้ืนฐานการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
        

จุดประสงคการเรียนรู  
 

 นักเรียนสามารถจําแนกประเภท ชนิดและรูปแบบของการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
  

แนวคิด 
 
         การจัดสวนท่ีนิยมจัดกันท่ัวไปในปจจุบันแบงออกเปน 5 ประเภท คือ  
 การจัดสวนจีน การจัดสวนญ่ีปุน การจัดสวนตะวันตก การจัดสวนไทยและสวนบาหลี 
   ชนิดของสวน แบงออกเปน 15 ชนิด คือ ตามลักษณะเดนของสวน  
    รูปแบบการจัดสวนโดยท่ัวไป มี 4 รูปแบบ ซึ่งเปนตนแบบของการจัดสวน 
      ท่ัวโลก   
    การศึกษาประเภท ชนิด และรูปแบบการจัดสวนใหเขาใจจะชวยให 
      การออกแบบจัดสวนสมบูรณขึ้น  
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แบบทดสอบกอนเรียน 
เรื่อง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน 

 

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ  
1.  สวนทะเลทราย นิยมประดับดวยพืชชนิดใด                                   
      ก.  โมก เตยหอม ปรง                   ข.  ปาลม อากาเว แคคตัส                                            
      ค.  วาสนา เข็มสามสี พลับพลึงดาง ง.  แกลดดิโอลัส เฮลิโคเนีย เบิรดออฟพาราไดส                           
2.  สวนแหงกรุงบาบิโลเนีย เปนสวนชนิดใด  
      ก.  สวนลอย         ข.  สวนพรรณไม 
      ค.  สวนกระถาง                           ง.  สวนทะเลทราย 
3.  ดิสนียแลนด สวนสนุกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก เปนสวนชนิดใด  
      ก.  สวนหิน         ข.  สวนนํ้า 
      ค.  สวนสุขภาพ         ง.  สวนสาธารณะ 
4.  สวนรูปแบบใดนิยมสรางเพื่อเพิ่มความโออาสงางามใหกับอาคาร  
      ก.  สวนประดิษฐ         ข.  สวนธรรมชาติ 
      ค.  สวนนามธรรม        ง.  สวนจินตนาการ 
5.  สวนนามธรรมเนนการจัดแบบใด  
      ก.  เลียนแบบธรรมชาติ        ข.  เนนเสน สีตามแบบศิลปะสมัยใหม 
      ค.  เนนเรื่องราวตามจินตนาการ      ง.  เนนประโยชนใชสอยและจุดประสงค 
6.  วัสดุชนิดใดเปนเอกลักษณการจัดสวนญ่ีปุน 
 ก.  ตะเกียงหิน    ข.  รูปปนกามเทพ 
 ค.  ฤาษีดัดตน    ง.  นํ้าพุกลางสวน 
7.  พืชชนิดใดนิยมจัดเปนเอกลักษณของสวนไทย 
 ก.  หลิว     ข.  ไผ 
 ค.  สน     ง.  ขอย 
8.  สวนท่ีเนนจุดเดนท่ีองคประกอบของสวนท่ีบอกถึงเรื่องราวตาง ๆ คือสวนรูปแบบใด 
 ก.  สวนประดิษฐ    ข.  สวนธรรมชาติ 
 ค.  สวนนามธรรม   ง.  สวนจินตนาการ 
9.  สวนอังกฤษมีจุดเดนท่ีการเลือกใชพรรณไมชนิดใด 
 ก.  ไมดัด    ข.  ไมดอก 
 ค.  แคคตัส    ง.  ไมผล 
10.  สวนบาหลี  มักจะเนนจุดเดนท่ีสวนใดของสวน 
 ก.  กอนหิน    ข.  พรรณไม 
 ค.  รูปปน    ง.  นํ้าตก 
 
 
 
 

3 



 

 

 

ประเภท ชนิด และรูปแบบการจัดสวน 
ประเภทของการจัดสวน 
        การจัดสวนในปจจุบัน มีแนวความคิดอยางหลากหลาย ดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตาง
กัน แตก็พอจะรวบรวมแนวคิดการจัดสวนออกเปนประเภทไดดังน้ี  

1.  การจัดสวนแบบจีน  
      การจัดสวนไมประดับแบบจีน ซึ่งไดรับ
ความคิดมาจากธรรมชาติ พยายามดึงธรรมชาติ
ใหเขามาอยูใกลตัวมากที่สุด มีเอกลักษณการจัด 
เปนของตนเองโดยมีความคิดในการจัดคือ  

1) การจัดรูปแบบเปนเนินดินสูง - ตํ่า   
(Slope) และปลูกหญา 

 2)   การจัดแบบพ้ืนราบ มีสระนํ้า  
บอนํ้า ธารนํ้าและกอนหิน 

 

 

 3)   จัดปลูกตนไมแบบยืนตน เชน 

ต้นสน หลิว ไผ ตนหลิวจะปลูกไวตาม

ขอบสระนํ้า กิ่งใบจะยอยลงสูพ้ืนนํ้าอยาง
สวยงาม สวนตนสนก็จะตัดแตงกิ่งกาน
และลําตนใหคดโคงไปมา 

4)  จัดประดับสวนดวย
สถาปตยกรรมแบบจีน เชน เกงจีน หรือ
เจดียแบบหกเหล่ียมซอนกันหลาย ๆ ชั้น  

5)  จัดสวนดวยสะพานทอดโคงขาม
ลําธาร ขามเกาะ พ้ืนสนามท่ีปลูกหญา จะ
มีทางเดินคดโคงไปมาดวยเสนท่ีออนหวาน
กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.35 สวนจีน 
ที่มา : http://www.bloggang.com/ 
mainblog.php?id=freestye&month=07-01-
2012&group=19&gblog=25 

ภาพที่ 1.34  การจัดสวนแบบจีน 
ที่มา: การจัดสวน ของพรรณเพญ็  ฉายปรีชา 
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2.  การจัดสวนแบบญี่ปุน  
  ในประเทศญี่ปุน การจัดสวนไมประดับจะทํากันทุกบานเรือนที่มีพื้นที่วาง   จนถึงท่ี

ทําการของรัฐบาลและพระราชวัง  จะมีการจัดสวนไมประดับอยางสวยงามมีช่ือเสียงหลายแหง  
การจัดสวนแบบญ่ีปุนถือวาเปนศาสตรอยางหน่ึงที่แฝงไวดวยความคิดทางปรัชญาอยางลึกซ้ึง 
ใชความเช่ือทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมเปนแนวความคิดในการจัด การจัดสวนจึงมี
คุณคาตอชีวิตจิตใจ และความเปนอยูของชาวญี่ปุนอยางมากที่สุด  

การจัดสวนแบบญี่ปุนจะจัดใหกลมกลืนกับตัวบาน  และจัดใหใกลบานมาก
ที่สุด โดยยกธรรมชาติเขามาไวเปนสวนหนึ่งของตัวบาน  ซ่ึงประกอบดวยแมน้ํา ลําธาร 
น้ําตก ทะเลสาบ อยางใดอยางหนึ่งพรอมทั้งภูเขา กอนหิน และตนไม  ทําใหเกิดความ
สงบ รมร่ืน ไมวาจะมองดานใดก็สามารถมองเห็นสวนไมประดับที่จัดเอาไวอยางเดนชัด    
โดยไมมีสวนใดของตัวบานปดบังเลย  ตนไมนิยมปลูกตนไมประเภทยืนตน ไมใบมากกวา
ไมดอก 

  

สวนไมประดับแบบญ่ีปุน แบงประเภทการจัดได 3 แบบคือ     
        

          1. การจัดสวนไมประดับบนพื้นที่ราบ   (Flat Gardens) หมายถึง การจัดสวน
บนพ้ืนท่ีราบในระดับเดียวกันเปนสวนใหญ หรืออาจเปนพ้ืนท่ีลาดเอียง (Slope)   เพียง
เล็กนอยก็ไดบนพ้ืนสนามปลูกหญาญ่ีปุนมีกอนหินจัดวางบนพ้ืนสนามและเปนกอนเดียวหรือ
เปนกลุมและปลูกตนไม สวนใหญจะใชไมใบ   ตกแตงเปนพุมมากกวาไมดอกหรืออาจจะมี
ตะเกียงหิน กอนกรวด ธารนํ้า  บางแบบอาจใชธารนํ้า สมมุติขึ้นโดยใชทรายหยาบหรือกรวด
ขนาดเล็กแทนนํ้าซ่ึงเทลงบนพ้ืนท่ีสนามท่ีจัดไวสําหรับธารนํ้า  แลวใชคราดคราดพ้ืนทรายให
เปนเสนคดโคงไปมาคลายสายนํ้าไหล นิยมจัดเปนสวนสมมุติ เพ่ือสรางสมาธิและความสงบ
ทางจิตใจตามลัทธิเชน 

  
 

 

 

ภาพท่ี 1.36, 1.37 สวนญ่ีปุน 
ท่ีมา : http://play.kapook.com/photo/show-125740 
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                2. การจัดสวนแบบภูเขา          
            (Hill Gardens)เปนการจัดสวนบนพ้ืนท่ีสูง  ตํ่า ลาดเอียงคลายเนินเขา มีธารนํ้า 
นํ้าตก ทะเลสาบ พ้ืนท่ีท้ังเปนท่ีเนินและท่ีราบจะปลูกหญา กอนหินจะใชมากในการจัดสวนแบบน้ี 
นํ้า กอน หิน กรวดและทรายจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด รวมท้ังไมใบและไมดอก ชาวญ่ีปุน
ถือวานํ้ามีความสําคัญ เชื่อวานํ้าเปนตัวแทนของความสงบเยือกเย็นเปนพลังท่ีทําลายส่ิงกีดขวางได 
 

 

 

 

 

 

        3. การจัดสวนนํ้าชา (Tea Gardens)  คือแบบสวนท่ีจัดไวเพ่ือใชเปนท่ีน่ังสําหรับด่ืมนํ้า
ชา การจัดอาจเปนลักษณะพ้ืนท่ีราบหรือเปนเนินตํ่า ๆ ก็ได ขนาดไมใหญโตมีความงามตาม
แบบธรรมชาติ เพ่ือความเพลิดเพลินของผูมาเยือน การจัดสวนนํ้าชามีท้ังการจัดแบบสวนนอก
เรือนและสวนในเรือน 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1.40 สวนน้ําชา 
ที่มา : การจัดสวน พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.38 สวนญี่ปุน 
ที่มา : http://play.kapook.com/photo/ 
show-125740 
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ภาพที่ 1.39 สวนญี่ปุน 
ที่มา : http://www.marumura.com/ 
culture/?id=3481 

ภาพที่ 1.41 สวนน้ําชา 
ที่มา : http://baansanruk.blogspot. 
com/2011/05/blog-post 10.html 
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        3.  การจัดสวนแบบตะวันตก  
ในแถบยุโรปไดมีการจัดสวนมานับตั้งแตสมัยโบราณ ลักษณะการจัดจะ

เลียนแบบและดัดแปลงตกแตงธรรมชาติ แตพยายามใหเหมือนธรรมชาติมากที่สุด  มีขนาด
เทาของจริงทุกประการ 

 

 

 

พ้ืนท่ีท่ีจัดใชพ้ืนท่ีกวาง ออกแบบ
เปนรูปเรขาคณิต คือนํารูปทรงเหล่ียมและกลมมาใช
ในการจัดมากท่ีสุด ใชเสนในการประกอบรูปราง 
การออกแบบไมมีขอบเขตแบบแผนผูจัดจะคิดถึง
ดอกไม  ตลอดจนเพลิดเพลินความสุขความ
สวยงามของไมประดับ  มากกวาการปลูกตนไมจะ
จัดเปนแถวรอบอาคาร  

  

 

            

                 หรือปลูกไมประดับสองขางทางเดินเปน
แนวยาวหรือเปนกลุม เปนพุม ตกแตงอยางมี
ระเบียบ ตนไม หรือส่ิงกอสรางท่ีมีรูปทรงเปน
เห ล่ียมหรือทรงกลม การจัดจะใชหลักของ    
ความสมดุลท่ีท้ังสองขางมีจํานวนเทากัน ขนาด
เทากัน  บางทีไมดอกจะปลูกใสกระถางใหญท่ีกอ
ดวยอิฐหรือกอนหินเปนรูปส่ีเหล่ียมในแบบตาง ๆ 
หรือกอเปนอางนํ้าพุเปนลานกวางมีแปลงดอกไมสี
ตาง ๆ  เพ่ือใหแลดูสดใสสะดุดตา  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.42 สวนตะวันตก 
ที่มา: การจัดสวน พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.43 สวนตะวันตก 
ที่มา: http://writer.dek-d.com/dek-
d/story/viewlongc.php?id=556849&
chapter=5 
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4.  การจัดสวนแบบไทย  
              การจัดสวนแบบไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยดัง
ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึก "สรางปาหมากปาพลู ทั่วเมืองนี้
ทุกแหง ปาพราวก็หลายในเมืองนี้ ปาลางก็หลายในเมืองนี้ 
หมากมวงก็หลายในเมืองนี้หมากขาม ก็หลายในเมืองนี้" ชาว
สุโขทัยรูจักทําสวนผลไม  จัดปลูกไมผลไวบริโภค เชน ปลูก
มะพราว มะมวง เปนลักษณะไมผลที่ ใหประโยชนในดาน
อาหารและรมเงา             

 

 

      ตอมาในสมัยอยุธยาไดพัฒนาการปลูกไม
ประดับยืนตนเปนแถวเปนแนวในพระราชอุทยาน  
มีสระนํ้าปลูกบัว ดังจะทราบไดจากโคลงเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช 
 
        สวนศรีพฤกษชาติชอย  หลายพรรณ  
งามดอกดวงใบบัน            คลี่เคลา  
คือจิตรลดาวัลย              วชิราช  
บางแบงคนธรสเรา           เฟองฟุงขจรกลาย 
  
       จะเห็นไดวา ในสมัยอยุธยาไดมีการจัดสวน 
ไมประดับตกแตงบริ เวณพระราชวัง และปลูก 
ไมประดับบานเรือน ซึ่งมีท้ังไมดอกและไมใบหรือใน
ลักษณะไม ดัด  เปนการจัดสวนแบบธรรมชาติ    
กึ่งประดิษฐ มีพันธุไมยืนตนขนาดใหญและกลาง   
ตัดตกแตงเปนพุม ไมเล้ือยจะปลูกทําเปนซุมเปนรั้ว 
ไมเหลาน้ีจะใหท้ังผล รมเงา และกล่ินหอม ความ  
สดชื่นแกรางกายและจิตใจ 

 

 

ภาพที่ 1.44  สวนไทย 
ที่มา : การจัดสวน พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.45  สวนไทย 
ที่มา : http://www.novabizz.com/ 

CDC/Garden/Garden_style_Thai.htm 
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        ส มั ย รั ตน โก สินทร   พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดใหสราง
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้น
และทรงสราง  พระราชอุทยานในพระบรมมหาราชวัง
ชั้นใน นับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 2 เปนตนมา ไดมีการ
จัดสวนไมประดับ  เพ่ือตกแตงบริเวณพระท่ีน่ังและ
พระอุโบสถ  จะจัดสวนในลักษณะสวนประดิษฐและ
สวนแบบจินตนาการ โดย   มีภูเขา สระนํ้า รูปปน
สลักเปนรูปสัตว รูปตุกตาจีน รูปปนในวรรณคดีพันธุ
ไมท่ีใชในการตกแตงจะมีลักษณะเปนพุมทรงตาง ๆ 
 และไมดัดไทย เชน ตะโก ขอย มะขาม      

 

 

 
 

 

      
      รัชกาลท่ี  5 ไดนําเอาศิลปะและสถาปตยกรรม
ทางตะวันตกเขามาผสมผสาน เชน  หัวเสา ประตู 
หนาตาง รูปปน เปนตน การจัดสวนก็ไดรับอิทธิพล
จากตะวันตกเชนกัน  เชน ตามบริเวณสนามหญา
จะมีรูปปนแบบโรมันประดับริมทางเดินหรือหนา
อาคารการปลูกตนไมจะปลูกอยางมีระเบียบ จัดปลูก
เปนแถวตัดตกแตงเปนรูปทรงแบบเดียวกัน  สวนไม
คลุมดิน หรือไมดอกจะปลูกลงในแปลงส่ีเหล่ียม 
ผืนผา สลับดวยไมพุมเต้ีย ตัดแตงเปนรูปส่ีเหล่ียม
หรือกลม สนามจะปลูกหญาเปนลานกวาง ๆ เพ่ือ
การแสดงดนตรีหรือตอนรับแขกเมือง  มีทางเดิน    
ปูดวยแผนหิน มีซุมไมเล้ือย สระนํ้าพุ รูปปน สลัก 
ศาลาพักรอน การจัดสวนสวนใหญจะเปนสวน
ประดิษฐมากกวาแบบอ่ืน ๆ 
 

 

 

ภาพที่ 1.47 สวนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ที่มา: http://www.teawtourthai.com/ 

bangkok/?id=2039 
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ภาพที่ 1.46สวนประดิษฐสมัยรัตนโกสินทร 
ที่มา: การจัดสวน พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 
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แบบฝกหัด 
ใหนักเรียนสรุปเอกลักษณของสวนที่กําหนดใหอยางยอๆ 

1. สวนจีน 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
พันธุไม....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 
วัสดุตกแตงสวน...................................................................................................... 

2.  สวนญ่ีปุน 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
พันธุไม....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 
วัสดุตกแตงสวน...................................................................................................... 

3. สวนตะวันตก 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
พันธุไม....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 
วัสดุตกแตงสวน...................................................................................................... 

4. สวนไทย 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
พันธุไม....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 
วัสดุตกแตงสวน...................................................................................................... 
 

 



 

 

ภาพที่ 1.48 สวนหิน 
ที่มา: การจัดสวน พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 

ชนิดของสวน 
 

1. สวนหิน  (Rock  Garden  หรือ  Stone  Garden) 
 

 

 

         เปนการจัดโดยนําหินมาเปนองคประกอบสําคัญของสวน จากน้ันก็นําตนไมมาปลูก
ประกอบใหมีความสัมพันธและกลมกลืนกับหินท่ีเราจัดวาง  อาจจะจัดบนพ้ืนท่ีราบเรียบ   
หรือเปนช้ันเปนเนินก็แลวแตนักออกแบบจะสรางสรรคขึ้นมา    ซึ่งแนวคิดน้ีก็คงหนีไมพน
จากการนํารูปแบบธรรมชาติ  เชน โขดหิน เนินเขา เกาะแกง ลําธาร หรือนํ้าตก ถอดถาย
จําลองเอามาจัดวางใหเหมาะสมกับสถานท่ีท่ีเราจะจัดอาจวางหินรูปต้ังบาง นอนบาง ก็
แลวแตความเหมาะสม  จากน้ันก็นําตนไมมาจัดประกอบหรืออาจมีวัสดุอ่ืน ๆ อีก ก็แลวแต
ความตองการ บางกรณีสถานท่ีอาจจะอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีอยูแลว เชน  บานพักใน
ชนบทท่ีติดกับเขาและธรรมชาติดังกลาวนักออกแบบสวนอาจจัดบริเวณใหสอดคลองไปกับ
ธรรมชาติรอบดาน  เชน  หักรางถางพงเคลียรพ้ืนท่ีรอบ ๆ บริเวณท่ีพักคงสภาพหินหรือ
เนินท่ีเปนธรรมชาติเอาไวและนําตนไมไปแตงประกอบ  แตอยางไรก็ตองคงสภาพของเดิม
ตามธรรมชาติเอาไวซึ่งก็จะเปนอีกรูปหน่ึง  ลักษณะสวนหินน้ีก็นิยมทางประเทศแถบยุโรปมา
กอนเรียกวา Rock Garden สรางความรูสึกใหเห็นถึงความเปนปกแผนมีพลังสนุกสนาน  
ทางแถบเอเชีย จีน และญ่ีปุนก็นิยมจัดเชนกัน    โดยเฉพาะสวนหินของญ่ีปุนซึ่งมักจะเรียก
กันวา  Stone Garden   ลักษณะสวนหินของญ่ีปุนจะเปนลักษณะพิเศษคือ  นอกจากสวน
หินท่ีเปนลักษณะลอกเลียนธรรมชาติแลวยังมีสวนหินท่ีเปนลักษณะจินตนาการใหผูรับไดใช
ฝกสมาธิตามลัทธิเซน จะเปนการจัดในพ้ืนราบจัดวางหินเปนกลุมเปนกอน   สมมุติแทนโขด
เขาและเกาะแกง  มีกรวดลอมรอบ  ทําริ้วรอยลวดลายคลายสายนํ้าและคล่ืน สวนหิน
ลักษณะน้ีจะไมนิยมใชตนไมมาประกอบเลย จะดูน่ิงใหใชฝกสมาธิไดเต็มท่ี  
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ภาพที่ 1.50  สวนกรวด 
ที่มา : http://www.sinkaonline.com/ 
items_postview.php?key=322618 

ภาพที่ 1.49  สวนกรวด 
ที่มา : การจัดสวนของ พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 

2. สวนกรวด  (Pebble  Garden) 
 

            สวนกรวดก็จะมีลักษณะคลายกับสวนหินเพราะเม่ือจัดสวนหิน เรามักจะนํากรวดมา
ประกอบเม็ดเล็กบางใหญบาง ก็แลวแตความเหมาะสมสวยงามแตการจัดสวนกรวดในบาน
เราเหตุผลสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงคือจัดเพ่ือแกปญหาสภาพพ้ืนท่ี เชนในกรณีท่ีเปนรม ท่ีอับ 
ท่ีคับแคบหรือ ภายในอาคารเราจะจัดสวนปลูกตนไมปลูกหญาอยางปกติก็คงมีปญหา
เสียหายตามมาทีหลังเพราะหญาไมสามารถขึ้นหรือขึ้นไดไมดีในสภาพท่ีแบบน้ัน เราก็อาจจะ
ตองใชกรวดแทนหญาในการจัดการดูแลรักษาก็งายกวา และก็ใหความสวยงามให
ความรูสึกและบรรยากาศท่ีแตกตางออกไปอีกดวย บางคนอาจจะมีความสนใจและชอบเปน
พิเศษก็อาจนําไปจัดไวประดับบานไดโดยไมจําเปนตองจัดเพราะการแกปญหา ถึงสวนกรวด
จะดูแลรักษางายลดภาระการตัดแตงหญาก็ตามก็คงตองระมัดระวังเรื่องฝน ฝุน สุนัข และ
เด็กซน ๆ ดวย  เพราะฉะน้ันเราก็จะตองพิจารณาเลือกใชกรวดหรือการตัดสินใจ 
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3.   สวนทะเลทราย (Desert  Garden) 
 
สวนชนิดน้ีก็เปนลักษณะลอกเลียนจากธรรมชาติอีกเชนกัน   กอนจะจัดเราก็ควร

ตองศึกษาลักษณะและสภาพของทะเลทรายวาเปนอยางไร  พืชและพันธุ ไม ท่ีขึ้นใน
สภาพแวดลอมน้ันมีอะไรบาง สวนใหญก็มักจะมีพวกปาลม อากาเว ตะบองเพชรและแคคตัส 
ซึ่งก็มากมายหลายชนิดท่ีจะนํามาใชได ลักษณะสภาพทะเลทรายแตละท่ีก็จะตางกัน    
ทะเลทรายท่ีอยูในหุบเขาอยางอริโซนาหรือนิวเม็กซิโกในอเมริกา ทะเลทรายท่ีเปนทุงโลง
กวางแบบตะวันออกกลางหรือทะเลทราย 2 ขางแมนํ้าไนล อียิปต โดยเฉพาะบริเวณ
ทะเลสาบอาสวาน หรือแมกระท่ังชายฝงท่ีเปนหาดทะเลอยางอาวเม็กซิโก    ในมลรัฐเท็กซัส
ก็ตาม   สวนทะเลทรายท่ีเปนโดยธรรมชาติจะมีรูปแบบท่ีสวยงามแตกตางกัน  ถาเราจะ
สรางสวนในลักษณะน้ีเราก็ควรตองศึกษาและเก็บเอาความสวยงามตามธรรมชาติของแตละ
ท่ีมาเปนแนวคิดเร่ิมตน สภาพท่ีจะจัดจะตองเปนท่ีดอนแหงไมใชท่ีท่ีมีนํ้าทวมขัง   การสราง
สวนลักษณะน้ี ไมใชเพราะการแกปญหาหรือการใชสอย แตเปนการสรางเพ่ือความชอบ  
ความนิยม และความบันดาลใจเสียมากกวา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.51  สวนทะเลทราย 
ที่มา : การจัดสวน พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.52  สวนทะเลทราย 
ที่มา : http://www.yenta4.com/ 
album/viewpic2008.php?pic_id=18080
71 
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4.   สวนน้ํา   (Water  Garden) 
 
           สวนนํ้าเราอาจแยกไดเปน 2 ลักษณะคือ สวนท่ีจัดในนํ้า  จะบนผิวนํ้าหรือใตผิว
นํ้าก็ตามตนไมท่ีจะใชก็จะตองเปนตนไมท่ีมีธรรมชาติอยูในนํ้า  หรือแชนํ้าไดอาจเปนไมนํ้า
ชนิดตาง ๆ เชน อะเมซอน บัว กก ปรงสวน พุทธรักษา โมก เตยหอม ชุมเห็ด หรือผักตบ 
เปนตน หากจัดใตนํ้าเปนลักษณะทองทะเลก็อาจจะมีหิน กรวดทราย ปะการัง หรือเปลือก
หอยประกอบ  หากจัดเปนบอเปนลําธารก็คงจะมีหิน มีกรวด มีเกาะแกง มีเขาแตจะมีสวน
อีกประเภทคือสวนประกอบนํ้าคือการจัดสวนประกอบบอ ลําธาร นํ้าตก การเลือกใชตนไม
นอกจากตนไมท่ีสามารถขึ้นอยูในนํ้าและชายนํ้าดังกลาวแลว เราก็อาจใชตนไมท่ีมีธรรมชาติ
ขึ้นบนพ้ืนดิน  แตใหลักษณะรูปฟอรมประสานกลมกลืนไปกับบรรยากาศริมนํ้าได  เชน  ไทร 
ไผ หลิว มะพราว โศกนํ้า ตีนเปดนํ้า หรือจาก เปนตน สวนนํ้าหรือสวนประกอบนํ้า จะสราง
บรรยากาศใหดูชุมฉ่ําสดชื่น มีชีวิตชีวาอยางมากทีเดียว เพราะนอกจากสวนท่ีใหความสดชื่น
จากตนไม ดอกไม  ลานหญาแสงแดดและรมเงาแลวสวนนํ้ายังมีใหท้ังเสียงท้ังแสง เงาท่ี
กระทบลงไปในนํ้าอาจมีหมูปลาแหวกวายในสายนํ้า มีสะพานใหเดินเลนเพ่ิมความเพลิดเพลิน  
มีเรื่องราวท่ีจะใหความสุขกับเราไดมากกวา แตก็ตองตามมาดวยการดูแลรักษามากขึ้นเปน
พิเศษเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.53  สวนน้ํา 
ที่มา: การจัดสวน พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.54  สวนน้ํา 
ที่มา: http://www.krvariety.com/ 
forums/showthread.php?t=420 
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http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=-wAYyuy0qfOnjM:&imgrefurl=http://www.krvariety.com/forums/showthread.php?t=420&docid=iBlg6n9YSj_clM&imgurl=http://www.krvariety.com/forums/attachment.php?attachmentid=3727&stc=1&d=1243071996&w=900&h=600&ei=OO3BT7LGH8W8rAe1t9CyCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=125&dur=2606&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=131&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=139&tbnw=226&start=30&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:30,i:175
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=-wAYyuy0qfOnjM:&imgrefurl=http://www.krvariety.com/forums/showthread.php?t=420&docid=iBlg6n9YSj_clM&imgurl=http://www.krvariety.com/forums/attachment.php?attachmentid=3727&stc=1&d=1243071996&w=900&h=600&ei=OO3BT7LGH8W8rAe1t9CyCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=125&dur=2606&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=131&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=139&tbnw=226&start=30&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:30,i:175
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=-wAYyuy0qfOnjM:&imgrefurl=http://www.krvariety.com/forums/showthread.php?t=420&docid=iBlg6n9YSj_clM&imgurl=http://www.krvariety.com/forums/attachment.php?attachmentid=3727&stc=1&d=1243071996&w=900&h=600&ei=OO3BT7LGH8W8rAe1t9CyCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=125&dur=2606&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=131&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=139&tbnw=226&start=30&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:30,i:175
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=-wAYyuy0qfOnjM:&imgrefurl=http://www.krvariety.com/forums/showthread.php?t=420&docid=iBlg6n9YSj_clM&imgurl=http://www.krvariety.com/forums/attachment.php?attachmentid=3727&stc=1&d=1243071996&w=900&h=600&ei=OO3BT7LGH8W8rAe1t9CyCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=125&dur=2606&hovh=183&hovw=275&tx=145&ty=131&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=139&tbnw=226&start=30&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:30,i:175


 

 

 

2. สวนแขวน  (Hanging  Garden) 
 

        เปนสวนท่ีจัดอยูในกลุมของสวนดาดฟา หรือสวนลอยฟาเชนกัน  คงจะพูดถึงแค
เพียงสวนแขวนหรือ Hanging Garden ในบานเราเทาน้ัน คงไมไปถึงสวนลอยแหงกรุง  
บาบิโลนซ่ึงเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยของโลก สวนแขวนบานเรามักจะจัดเพราะแกปญหาไมมี
เน้ือท่ีจัดสวน  เชน ผูท่ีอาศัยในตึกแถว อาคาร ทาวนเฮาส บานจัดสรรเล็ก ๆ ท่ีไมมีเน้ือท่ี
จะจัดสวน  ผูท่ีรักตนไมอาจจะซ้ือตนไมมาปลูกไวดูเลน  จะมาต้ังวางกับพ้ืนก็เกะกะเน้ือท่ีใช
สอยอ่ืน ๆ ทางท่ีดีก็ใชใสกระถางแขวนไวอาจจะเปนชายคากันสาด ระเบียงบาน อาจสราง
เปนซุมน่ังเลน มีไมเล้ือยประกอบกระถางแขวนก็สุดแลวแตความเหมาะสมสวยงามและ
วัตถุประสงคท่ีจะใชสอย ชนิดของตนไมก็ควรเปนไมท่ีมีลําตนรกเรื้อทอดยอด  สามารถ
เจริญเติบโตหอยยอยลงมา    ปกคลุมกระถางได จะดูงดงามมากกวาชนิดท่ีเปนไมใบก็
แลวแตความชอบสูงข้ึนไป  แตจะเปนไมดอกหรือไมใบก็แลวแตความชอบสวนดาดฟา สวน
ลอยฟา หรือสวนแขวนท่ีเรียกกันน้ี  เหมาะเปนสวนท่ีใชสอยในเมืองท่ีมีตึกรามบานชอง
แออัดอยางในปจจุบันและมักจะรวมเรียกวา  Town  Garden 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.55  สวนแขวน 
ที่มา : 
http://www.goodfoodgoodlife.in.th/ti
me-for-myself-detail.aspx?tid=165 

ภาพที่ 1.56  สวนแขวน 
ที่มา : 
http://www.goodfoodgoodlife.in.th/ti
me-for-myself-detail.aspx?tid=165 

15 

http://www.banidea.com/hanging-garden-town-design-idea/hanging-garden-town-idea-7/
http://www.banidea.com/hanging-garden-town-design-idea/hanging-garden-town-idea-7/
http://www.banidea.com/hanging-garden-town-design-idea/hanging-garden-town-idea-7/
http://www.banidea.com/hanging-garden-town-design-idea/hanging-garden-town-idea-7/


 

 

ภาพที่ 1.57 สวนดาดฟาหรือสวนลอยฟา 
ที่มา: การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.58 สวนดาดฟาหรือสวนลอยฟา 
ที่มา: http://board.postjung.com/ 
489333.html 

 

3. สวนดาดฟา  (Roof  Garden) 
 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สวนดาดฟาหรือ Roof Garden อาจจะมีผูเรียกวา สวนลอยฟาก็ได  เรา
มักจะนับรวมการจัดสวนท่ีพนพ้ืนดินขึ้นไปอยูในสวนชนิดน้ี เชน  ชานเรือนหรือระเบียง
บาน  และดาดฟา  บางครั้งอาจจะจัดขึ้นมาเพ่ือใหไดบรรยากาศท่ีพิเศษออกไปจาก
ธรรมดา เชน โรงแรม อาคารท่ีทําการ อาคารชุด หรืออาจจัดขึ้นเพ่ือแกปญหาอาคารท่ี
ไมมีเน้ือท่ีและบริเวณจะจัดแตงสวน เชน ตึกแถว ทาวนเฮาส แตกอนจะจัดนักออกแบบ
สวนจะตองคํานึงถึงการรับนํ้าหนัก การรั่วซึมและการระบายนํ้าใหดีเสียกอน จะตอง
ประสานงานกับบุคคลหลายฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปองกันการผิดพลาดหรือความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง สวนดาดฟาหรือ Roof Garden อาจทําใหเรามีความรูสึกท่ีพิเศษ
จริง ๆ  อีกรูปแบบหน่ึง เชน เราน่ังจิบชาในสวนท่ีอยูสูงกวาพ้ืนดิน  20-30 เมตรหรือ
มากกวา อาจใหความรูสึกเปนสวนตัวมากกวาสวนท่ีอยูบนดินท่ีมีผูคนมากกวาสวนท่ี
อยูท่ีบนดินท่ีมีคนและยานพาหนะผานไปมา จะชมจันทร ชมดาว ชมแสงอาทิตยก็ไมมี
อะไรมาเกะกะบังสายตา 
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ภาพที่ 1.59 สวนพรรณไม 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  

7.   สวนพรรณไม   
     (Plant  Garden) 
     สวนชนิดน้ีเหมาะสมสําหรับ
ท่ีไมกวางนัก ถาจะจัดเปนสวนมีหิน 
มีกรวด ตนไม  ทางเดิน ก็อาจจะดู
แนนและรกตาไมสวย นักจัดสวน
อาจจะนําตนไมท่ีมีขนาด รูปทรง   
 สีสันและใบท่ีแตกตางกันมาปลูก
ประกอบกันใหเกิดความงาม นํา
หลักและพ้ืนความรูทางศิลปะมาใช    
เราอาจจัดอยูในรูปแบบของสวน 
Abstract Style  ท่ีเหมือนการวาด
ภาพท่ีมีลวดลายสีสันและ texture 
บนผืนผาใบ   ถึงแมจะสามารถจัด
ในท่ีนอย ๆ ไดดี  แตในท่ีกวางก็
สามารถจัดและสรางเรื่องราวใน
สวนไดสวยงามอีกเชนกัน 
 

 

ภาพที่ 1.60 สวนพรรณไม 
ที่มา : งานพืชสวนโลก จ.เชียงใหม  
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http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=tDGyShBK5p3xrM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/show-86861&docid=IIpT2qPXDZfcEM&imgurl=http://i.kapook.com/ninn/n2-1209/illustration_cartoon_girl_B08.jpg&w=1280&h=800&ei=ugXCT7mvAonTrQfM94DkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=496&dur=325&hovh=177&hovw=284&tx=163&ty=112&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=119&tbnw=191&start=36&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:36,i:162
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=tDGyShBK5p3xrM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/show-86861&docid=IIpT2qPXDZfcEM&imgurl=http://i.kapook.com/ninn/n2-1209/illustration_cartoon_girl_B08.jpg&w=1280&h=800&ei=ugXCT7mvAonTrQfM94DkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=496&dur=325&hovh=177&hovw=284&tx=163&ty=112&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=119&tbnw=191&start=36&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:36,i:162
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=tDGyShBK5p3xrM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/show-86861&docid=IIpT2qPXDZfcEM&imgurl=http://i.kapook.com/ninn/n2-1209/illustration_cartoon_girl_B08.jpg&w=1280&h=800&ei=ugXCT7mvAonTrQfM94DkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=496&dur=325&hovh=177&hovw=284&tx=163&ty=112&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=119&tbnw=191&start=36&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:36,i:162
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=tDGyShBK5p3xrM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/show-86861&docid=IIpT2qPXDZfcEM&imgurl=http://i.kapook.com/ninn/n2-1209/illustration_cartoon_girl_B08.jpg&w=1280&h=800&ei=ugXCT7mvAonTrQfM94DkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=496&dur=325&hovh=177&hovw=284&tx=163&ty=112&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=119&tbnw=191&start=36&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:36,i:162
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=tDGyShBK5p3xrM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/show-86861&docid=IIpT2qPXDZfcEM&imgurl=http://i.kapook.com/ninn/n2-1209/illustration_cartoon_girl_B08.jpg&w=1280&h=800&ei=ugXCT7mvAonTrQfM94DkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=496&dur=325&hovh=177&hovw=284&tx=163&ty=112&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=119&tbnw=191&start=36&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:36,i:162
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&um=1&hl=th&rlz=1W1ITCE_enTH472&biw=846&bih=831&tbm=isch&tbnid=tDGyShBK5p3xrM:&imgrefurl=http://play.kapook.com/photo/show-86861&docid=IIpT2qPXDZfcEM&imgurl=http://i.kapook.com/ninn/n2-1209/illustration_cartoon_girl_B08.jpg&w=1280&h=800&ei=ugXCT7mvAonTrQfM94DkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=496&dur=325&hovh=177&hovw=284&tx=163&ty=112&sig=114333956738923849807&page=3&tbnh=119&tbnw=191&start=36&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:36,i:162


 

 

8.   สวนภูเขา  (Hill  Garden) 
 

 
 
 
 
         ในบานเราอาจจะเริ่มตนจากสวนภูเขาท่ีไดรับอิทธิพลจากจีนท่ีเราเรียกวา"เขามอ"และ
มาประยุกตใหประกอบเขากับตัวอาคาร หรืออาจจะจัดสวนภูเขาเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของตัวอาคาร เชน อาคารท่ีมีพ้ืนชั้นลางสูงกวาระดับถนนหรือดินมาก ก็อาจจะจัดเปนชั้น
ลดหล่ันลงมาอยางเนินเขาเหมือนอยางธรรมชาติ   สวนภูเขาหรือเขามอไดมีการจัดในบานเรา
อยางจริงจังในพระบรมมหาราชวังและวัดหลวงเกาแก เชน วัดโพธิ์  และวัดสุทัศน ซึ่งก็ยังพอ
หาดูไดบางท่ียังอยูในสภาพใกลเคียงของเดิม  แตบางสวนก็ไดปรับเปล่ียน ผิดแผกไปบางแลว  
ซึ่งนาเสียดายไมนอยสวนภูเขาอีกลักษณะหน่ึงท่ีนิยมมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนอีกเชนกัน 
อาจเปนเพราะบานเมืองของเขากวางใหญ มีเขา มีนํ้า มีเกาะแกงมากมาย ทําใหเกิดความ
ประทับใจและซึมแทรกในความเปนอยูในชีวิตจึงนิยมจัดสวน ภูเขาจําลองในถาดแบน ๆ    
สําหรับสวนในประเทศญ่ีปุนก็นิยมจัดสวนภูเขาเชนกันแตตางจากของจีน โดยมี scale ของ
สวนท่ีใหญกวาและคอนขางจะขยายออกทางแนวนอนมากกวาแนวต้ังสวนสวนจีนจะดูเปนเขา
สูงชันมากกวารูปแบบเปนแนวต้ังและขนาดเล็กกวา สําหรับ  ในบานเรานอกจากจัดเปนสวน
ลอย ๆ ไวดูเลนแลวก็ยังจัดเปนสวนประกอบอาคารอยางท่ีกลาวขางตน สวนภูเขาน้ีเรา
สามารถออกแบบและจัดทําไดสนุกมากอีกสวนหน่ึงเพราะเราสามารถตกแตงเปนเนินสูงตํ่า 
เปนถ้ํา เปนช้ัน เปนผา ไดหลายรูปแบบ  ปลูกไมเล็กไมนอยไปตามชั้นเดินหรือซอกหิน ทําให 
ดูสวยงาม  นาสนใจและนาต่ืนเตนมากกวาสวนประเภทอ่ืน ๆ แตคาใชจายในการดําเนินการ 
ก็อาจจะสูงกวา ไมวาจะเปนดินถมทําเนิน หินประดับหรือตนไม ตลอดจนระยะเวลาการ
ดําเนินการก็อาจมากกวา แตส่ิงท่ีไดรับก็จะคุมคาเหมือนกัน 
 

 
 

ภาพที่ 1.61 สวนภูเขา 
ที่มา :  http://จัดสวน.blogspot.com/ 

ภาพที่ 1.62 สวนภูเขา 
ที่มา : http://www.siamshop.com/ 
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ภาพที่ 1.63  สวนผนัง 
ที่มา : http://www.bloggang.com/ 
mainblog.php?id=peakroong&month=
24-01-2011&group=55&gblog=45 

ภาพที่ 1.64  สวนผนัง 
ที่มา : http://www.greenistasociety.com/ 
        event/event_detail.php?id=177 

 
9.   สวนผนัง (Wall Garden) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

        สวนชนิดน้ีเปนสวนท่ีเกิดตามสภาพ
พ้ืนท่ี ส่ิงแวดลอมประการหน่ึงและการ
แกปญหาเน้ือท่ีดวยอีกประการหนึ่ง จะ
กลาวถึงสภาพภูมิประเทศที่เอ้ืออํานวย 
ใหเกิดการแตงสวนลักษณะน้ีขึ้นมา  ใน
ประเทศตาง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีราบสูงเปนเขาเปน
เนิน  การปลูกสรางอาคารบานเรือนตาม
ไหลเขาสวนใหญก็จะทํากําแพงหรือเขื่อน
กั้นดินไมใหทลายลงไป และบนท่ีกั้นคันดิน
หรือเขื่อนน้ี ก็จะปลูกไมดอกท่ีมีลักษณะ 
รกเร้ือเล้ือยคลุมดินหอยยอยลงไป  บาง
แหงท่ีเปนเขื่อนหรือกําแพงสูงหนอยก็จะ
ปลูกไมดอกไมประดับในสวนของกําแพง
ชนิดเ ดียวบ าง หลาย ๆ ชนิดบ างก็ ดู
สวยงาม ไป อีกแบบและก็ ยั งคง ไว ซึ่ ง
ประโยชนใชสอยเชนเดิมอีกดวย  สําหรับ
การแกปญหาพ้ืนท่ีท่ีเราสมารถจัดสวนผนัง 
หรือ Wall garden ไปประกอบไดพอเหมาะ
พองามก็คือลักษณะท่ีท่ีเปนตรอกแคบยาว
จะจัดสวนทางแนวนอนตามธรรมดาก็ดูแนน
เกินไปไมสวยงามเพราะท่ีแคบ  เราก็อาจจะ
จัดสวนทางแนวต้ัง จะต้ังขึ้นเหมือนสวน
ผนังอยางท่ีกลาวแลวหรืออาจจะใหมีมุม
ลาดเอียงลงหนอย  เ พ่ือจะไดกําหนด
เรื่องราวลงไปไดมากกวา สนุกกวา และให
ความสวยงามไดมากย่ิงขึ้น 
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10.   สวนที่ราบ (Flat Garden) 
 
 
 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.65  สวนที่ราบ 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  

          มีลักษณะตรงกันขามกับสวนภูเขา 
สวนกรวด  สวนทะเลทรายก็ จัดอยู ใน
ประเภทสวนท่ีราบเหมือนกัน  หากตัว
อาคารหรือท่ีพักอาศัยมีระดับพ้ืนชั้นลาง 
สูงเสมอหรือใกลเคียงระดับถนนหรือดิน  
เราก็คงไมสามารถถมทําเนินหรือจัดเปน
สวนภูเขาได เพราะก็คงจะดูไมเหมาะสม 
การจัดสวนท่ีราบก็จะมีแนวคลายกับสวน
ประดิษฐหรือสวน Formal Style คือตอง
คํานึงถึงแบบแปลนเปนสําคัญ เพียงแต 
สวนท่ีราบน้ีไมจําเปนตองออกแบบใหเปน 
รูปฟอรมเรขาคณิต  แตจะเปนลักษณะ
อิสระ (Free Form) หรือตามธรรมชาติ
มากกวา เม่ือไมมีเนินมีความสูงใหเลน   
นักออกแบบสวนอาจจะตองใชวัสดุอ่ืน ๆ 
มาประกอบในสวนท่ีสรางความต่ืนเตน 
สนุกสนานแทน เชน กรวด หิน รูปปน 
กระถาง เปนตน 

ภาพที่ 1.66  สวนที่ราบ 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  
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11.   สวนสมุนไพร (Medicinal Plant Garden) 
 

          การจัดสวนสมุนไพรไมแตกตางจากการจัดสวนโดยท่ัวไปนัก ไมวาจะเปนโครงสราง
และรูปแบบก็คงคลายคลึงกัน เพียงแตวาตนไมท่ีปลูกและตกแตงในสวนน้ีก็ควรจะเปนพืช
สมุนไพรท้ังหลาย ผูท่ีมาใชสอยก็มาเพ่ือศึกษาหาความรูวาพืชสมุนไพรมีอะไรบางและท่ีไดยิน
ชื่อมารูปรางหนาตาเปนอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร เพราะฉะน้ัน การจัดวางและปลูกตนไม
ก็ควรใหมีความชัดเจน  มีจุด มีมุมท่ีสะดวก  จะเลือกเดินชมได แตจะจัดวางแปลนใน
ลักษณะใด เชน  สามารถเดินเขาไปชมไดภายในสวน หรือดูไดเฉพาะดานหนาหรือมุมใดมุม
หน่ึงก็สุดแลวแตสภาพพ้ืนท่ีจะอํานวย  อาจเปนสวนเปดโลงหมด อาจเปนสวนประกอบ
อาคาร  กําแพงหรือแนวร้ัว เปนตน การท่ีสมควรจัดแตงใหเปนสวนสวยงามก็เพ่ือเชิญชวน
ใหผูคนสนใจเขาไปศึกษาหาความรูมากย่ิงขึ้น  อีกท้ังยังเปนสวนท่ีใหผูคนไดพักผอนไปดวย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.67  สวนสมุนไพร 
ที่มา : 
http://www.unseentravel.com/
locate/337-สวนสมุนไพรสิรีรุกข
ชาติ.html 
 

ภาพที่ 1.68  สวนสมุนไพร 
ที่มา : 
http://www.chaipat.or.th/chai
pat/index.php/th/2010-09-24-
07-35-24/644-2011-03-17-02-
59-02/3617--29-2552 
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12.   สวนหยอม (Pocket Garden) 
 
          เปนการจัดสวนท่ีมีองคประกอบของหิน  ตนไม และวัสดุตกแตงสวนประกอบกันเปน
กลุมเปนมุมยอย ๆ ในบริเวณเน้ือท่ีของสนามและรอบตัวอาคาร เปนสวนท่ีนิยมทํากันในยุค
แรกๆ กอนท่ีเราจะเริ่มจัดเปนลักษณะสมัยนิยม   ในชวงท่ีผูคนเริ่มคิดจะปรับปรุงสนามและ
บริเวณบานของตนใหมีจุดมีมุมมองนาสนใจขึ้น ถึงแมในปจจุบันการจัดสวนจะดําเนินการ
เต็มรูปแบบแลวก็ยังมีการจัดสวนหยอมอยูอีกเชนกัน  สวนลักษณะน้ีสามารถใชในทุกโอกาส
และสถานท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.69  สวนหยอม 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  

ภาพที่ 1.70  สวนหยอม 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  

ภาพที่ 1.71  สวนหยอม 
ที่มา : 
http://surapon.wordpress.com/2008/
06/25/สวนหยอมหนาราน/ 

ภาพที่ 1.72  สวนหยอม 
ที่มา : 
http://www.gotoknow.org/blogs/pos
ts/73912 
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13.   สวนกระถาง (Potable Garden) 
 
          นิยมจัดกันในบานเรานานมาแลว ไดกลาวมาแลวขางตน สมัยกอนท่ีคนไทยเรา
นิยมปลูกเล้ียงไมประดับสวย ๆ งาม ๆ ไวท่ีบาน  ไมวาจะเปนไมดัด ไมแคระ ไมใบ หรือ
ไมดอกก็ตาม ก็จะปลูกใสกระถางต้ังโชวไวรอบ ๆ บริเวณบาน บนนอกชานหรือชานเรือน
ก็มักจะจัดแตงดวยไมกระถางและยังพิถีพิถันในเรื่องรูปแบบของกระถางอีกดวย แตใน
ปจจุบันสวนกระถางมักนิยมจัดมากตามถนนหนทางท่ัวไปในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ ๆ 
โดยเฉพาะถนนสายสําคัญ ๆ เชน ถนนราชดําเนิน จะมีการฟนฟูและต่ืนตัวในการจัดมาก
ทีเดียว ในโอกาสท่ีมีงานพิธี งานเล้ียง งานเทศกาลและจัดการแสดงตาง ๆ ก็จะจัดแตง
ดวยสวนกระถางเพราะสะดวก สามารถเนรมิตใหสวยงามไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
เ ม่ือหมดภาระใชสอยก็ ยัง โยกยายเคลียร พ้ืน ท่ี ไดอย างเรียบรอยโดยส้ินเชิง อีก
ดวย   กระถางท่ีออกแบบสรางขึ้นมาเพ่ือนํามาใชงาน  ควรเปนลักษณะท่ีสลับใชตอกันได
ทุกรูปแบบ  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและประหยัด  อาจมีขนาดใหญบาง เล็กบาง สูงบาง 
ตํ่าบาง ก็จะสามารถจัดแตงไดสวยงามมากย่ิงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.73  สวนกระถาง 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  

ภาพที่ 1.74  สวนกระถาง 
ที่มา : http://www.forfur.com/blog/ 
detail/797/นอกชานลานบาน 
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14.   สวนสาธารณะ (Park) 
 
         เปนสวนท่ีรูกันวาไมเปนสวนตัวแนนอน   เพราะฉะน้ันผูท่ีจะเขามาใชสอยจะตอง 
มีมากมาย ตางจิตตางใจกันมากทีเดียว   สวนสาธารณะสวนมากจะเปนพ้ืนท่ีเปดโลงและมี
เน้ือท่ีคอนขาง มาก ทางเขา-ออกก็มักจะเปนคนละทาง บางทีอาจมีมากกวา 1 ทาง  การ
แบงเน้ือท่ีใชสอยก็จะขึ้นอยูกับขนาดของสวน   วัตถุประสงคในการใชและความเหมาะสม  
นอกจากการจัดสวนใหมีไมดอกไมประดับ ลานหญา บอหรือลําธาร นํ้าตก นํ้าพุ ท่ีคิดวา 
พึงจะมีแลว เน้ือท่ีใชสอยอ่ืน ๆ ก็จะตามมา  เชน  ทางเดิน  มาน่ัง ศาลาพักผอน หองสุขา 
รานเครื่องด่ืมหรืออาหาร โทรศัพทสาธารณะ ท่ีท้ิง
ขยะ อาคารหรือลานเปดโลงเพ่ือการแสดง สนาม
เ ด็ก เลน ร านค าของ ท่ีระ ลึก ท่ี ทํ าการกอง
อํานวยการ โรงเพาะชํา บางแหงอาจจะมีบานพัก
ไวบริการ เน้ือท่ีใชสอยเหลาน้ีก็ขึ้นอยูกับขนาด
ของสวนและวัตถุประสงคในการใช   ท้ังน้ีนัก
ออกแบบสวนจะตองศึกษาความตองการเหลาน้ี
เสียกอนคอยกําหนดลงไปในแบบแปลน แตอยา
ลืมวาผูคนท่ีเขามาใชสอยก็มักจะตองการมา
พักผอน หาความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความ
สงบ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย   
น่ันก็คือส่ิงท่ีนักออกแบบจัดสวนควรคํานึงไวเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีใกลเคียงก็มีหลายแหงท่ี
สวยงามใหความสุขความรื่นรมยแกผูคนไดเปนอยางดี เชน สวนจตุจักร สวนลุมพินี สวน
หลวง ร.9 หรือสวนสามพราน  เปนตน 
      สวนสาธารณะอีกชนิดท่ีมาในรูปแบบหน่ึงคือ  สวนสนุก เชน แดนเนรมิต 
ซาฟารี  สวนสยามและสวนสนุกท่ีมีชื่อเสียงท่ีแทบจะเรียกวารูจักกันท่ัวโลกก็คือ ดิสนียแลนด
หรือ ดิสนียเวิรลด การจัดสวน สาธารณะท่ีเปนลักษณะสวนสนุกน้ี จะตองแบงเน้ือท่ีใชสอย
และจัดวางผังซับซอนมากขึ้น จะตองมีส่ิงกอสรางและอาคารประกอบขึ้นอีกมาก จะตองมี
พ้ืนท่ีท่ีจะเอาไวใหผูคนไดสนุกสนาน ทางเขาทางออกเพ่ือเช็คต๋ัว ท่ีจําหนายต๋ัว เน้ือท่ีทาง
สัญจรท่ีสะดวกสบายไมติดขัด สถานท่ีและเครื่องอํานวยความสะดวกและระบบความ
ปลอดภัยก็ตองมีมากขึ้น 
 

 

 

ภาพที่ 1.75  สวนสาธารณะ 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา  
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15.   สวนสุขภาพ (Fitness Park) 
 
          สวนสุขภาพก็เปนสวนสาธารณะอีกรูปแบบหน่ึงคลายสวนสนุก แตแทนท่ีสวนใชสอย
ท่ีเปนเครื่องเลนสนุกสนาน ก็เปนสวนออกกําลังกายไปแทน ในระยะหลังน้ีสวนสุขภาพเปนท่ี
นิยมและพัฒนากันมากทีเดียว อาจเปนเพราะทุกวันน้ีสุขภาพรางกายของคนเราเส่ือม
ถอย ออนแอลง จึงมีโรคภัยมาเบียดเบียนมากขึ้น  เราจึงตองรณรงคเพ่ือหาทางสงเสริม
สุขภาพพลานามัยใหสมบูรณ แข็งแรง สวนสุขภาพจึงมีโดยท่ัว ๆ ไป ไมวาจะเปนใน
กรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด การจัดสวนก็จะเปนลักษณะเปนลานกวาง หรือเปนหญามี 
ไมดอกไมประดับ มีตนไมใหญใหรมเงา มีทางเดิน มีทางวิ่งออกกําลังกาย สวนท่ีจะออก
กําลังกายแตละชนิดก็จะวางเปนจุดเปนระยะพองาม แตไมลืมท่ีจะใหประสานกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติรอบดาน การออกกําลังกายก็ควรจะฝกจากงาย ๆ ไปยาก เพราะฉะน้ันการจัด
วางจุดออกกําลังก็นาจะคํานึงถึงทางเดินเขาไปใชสอย  จะมีแผนภาพแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
และวิธีออกกําลัง การวางจุดออกกําลังกาย ก็อาจจะคั่นดวยสวนท่ีเปนท่ีพักผอนบาง  
อํานวยความสะดวกบาง เชน แปลงไมดอก สวนหยอม เนินหญา ท่ีน่ังพักผอน สุขา 
โทรศัพทเพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนายท่ีจะตองออกกําลังอยางเครงเครียดเกินไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.76  สวนสุขภาพ 
ที่มา : http://www.ichumphae.com/ 
topic.php?q_id=28666 

ภาพที่ 1.77  สวนสุขภาพ 
ที่มา : 
http://www.ichumphae.com/ 
topic.php?q_id=28666 
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หลักสูตรทองถ่ิน ใบงานที่ 1.3 
เร่ือง   ประเภท ชนิดและ

รูปแบบการจัดสวน 

ใชเวลาในการปฏิบัติ 10 นาที 
เร่ือง สวนสวยดวยสองมือ สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 

ชื่อ.............................................................ชั้น..........………..................เลขที.่.................................. 
 
   ใหนักเรียนบอกลักษณะเดนของสวนแตละชนิด  
  1.  สวนหิน............................................................................................................................…………….                    
      …………..............................................................................................................................……………. 
  2.  สวนกรวด........................................................................................................................................       
       ……..............................................................................................................................……………….. 
  3.  สวนทะเลทราย................................................................................................................................                     
      …………..............................................................................................................................……………. 
  4.  สวนนํ้า.............................................................................................................................................       
      …………..............................................................................................................................……………. 
  5.  สวนแขวน........................................................................................................................................       
      …………..............................................................................................................................……………. 
  6.  สวนดาดฟา..................................................................................................................……………….       
      …………..............................................................................................................................……………. 
  7.  สวนพรรณไม..................................................................................................................................       
      …………..............................................................................................................................……………. 
  8.  สวนภูเขา.........................................................................................................................................       
      …………..............................................................................................................................……………. 
  9.  สวนผนัง..........................................................................................................................................       
      …………..............................................................................................................................……………. 
 10 . สวนท่ีราบ........................................................................................................................................       
       …………..............................................................................................................................…………… 
 11.  สวนสมุนไพร.............................................................................................................…………………..       
       …………..............................................................................................................................……………. 
 12.  สวนหยอม........................................................................................................................................  
       …………..............................................................................................................................……………. 
 13.  สวนกระถาง..................................................... ..........................................................…………………       
       …………..............................................................................................................................……………. 
 14.  สวนสาธารณะ..........................................................................................................…..……………….              
       …………..............................................................................................................................……………. 
 15.  สวนสุขภาพ................................................................................................................………………… 
       …………..............................................................................................................................……………. 
 
  

26 



 

 

รูปแบบของการจัดสวน 
          

 
 

 
1. สวนประดิษฐ (Formal Style) 

 
         สวนลักษณะน้ีเหมาะกับสถานท่ีท่ีมีเ น้ือท่ีมากประกอบอาคารเชน ปราสาท 
พระราชวัง วัด สถานท่ีทําการหรืออาจไมมีอาคารเปนลักษณะเปดโลงเชน สวนสาธารณะ 
จัตุรัสกลางเมืองก็ได สวนประเภทน้ีจะคํานึงถึงแบบแปลนเปนสําคัญ  การจัดวางแปลนจะ
จัดวางเปนลักษณะสมดุล  (Symmetry) หรือสองขางเทากัน นิยมออกแบบใหมีไมดอกสี
ฉูดฉาดสดใสตัดกับสนามหญาสีเขียวท่ีตัดแตงเรียบรอย สวยงาม ตนไมก็มักจะตัดแตง
เรียบรอยสวยงาม ตนไมก็มักจะตัดแตงเปนรูปทรงเรขาคณิต ตองดูแลตัดแตงตนไมและ
สนามหญาใหอยูในรูปฟอรมเรียบรอยเสมอ  โดยยึดถือรูปแบบแปลนท่ีออกไวเปนสําคัญ   
ไมนิยมปลอยตนไมใหเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติเพราะอาจจะทําลายแบบแปลนท่ีกําหนด 
ไวทําใหผิดวัตถุประสงคในการจัดในสวน นักออกแบบสวนอาจแบงเน้ือท่ีเปนอยางอ่ืนไดอีก 
แลวแตความเหมาะสมของสถานท่ีและความตองการใชสอย เชน มีทางเดิน บอนํ้า นํ้าพุ 
ศาลาพักผอน  มาน่ัง  กระถางสวย ๆ และรูปปน ถาเน้ือท่ีกวางขวางมาก  อาจมีถนนรถ
แลนผานไปไดเหลาน้ีเปนตน 
        คุณสมบัติและหนาท่ีของสวนลักษณะน้ีก็คือ  สรางความโออาสงางามใหกับอาคาร
และสถานท่ีเปนท่ีนิยมกันมากในประเทศแถบยุโรปซึ่งนับเปนแมแบบของสวนลักษณะ 
Formal Style 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.79  สวนประดิษฐ 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา  

ภาพที่ 1.78  สวนประดิษฐ 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา  

รูปแบบของการจัดสวนมีมากมายหลายลักษณะ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและ
ประโยชนใชสอย การแกปญหาเนื้อที่และสภาพแวดลอม   ตลอดจนรสนิยมที่แตกตาง
กัน ซ่ึงสวนมากจะแบงการจัดสวนออกเปน 4  รูปแบบไดแก 
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ภาพที่  1.81  สวนธรรมชาติ 
ที่มา : 
http://www.bloggang.com/mainblog. 

 

2.สวนธรรมชาติ (Informal Style) 
 

         สวนธรรมชาติ คือสวนท่ีเราจัดขึ้นมาโดยลอกเลียนธรรมชาติท่ีเราพบเห็น เชน เปน
ปา เปนเขา เปนลําธาร นํ้าตก เกาะแกง และทุงหญา เปนตน ส่ิงท่ีเราพบเห็นและเกิด
ความชอบ ความประทับใจ บันดาลใจใหอยากนํามาสรางมาจัดแตงไวใกล  ๆ ตัว  อาจจะ
จัดขนาดเทาของจริง  ดังท่ีประเทศทางยุโรปนิยมกัน  หรือจะจัดยอสวนลงมาใหเหมาะสม
กับสถานท่ีท่ีเราจะจัดแตง เชน อาคาร ท่ีทําการหรือบานอยูอาศัย ดังลักษณะสวนญ่ีปุน
หรือสวนแถวเอเชีย  ตลอดจนท่ีบานเรานิยมจัดกัน  สวนธรรมชาติไมไดมีคุณสมบัติเพ่ือ
สรางความโออาโอฬารใหกับอาคารและสถานท่ีเปนสําคัญอยางสวนประดิษฐ แตมี
คุณสมบัติท่ีจะใหผูอยูอาศัยหรือผู ท่ีไดพบเห็นไดสัมผัสกับบรรยากาศของความสดชื่น
รื่นรมย อบอุน และกระปกระเปรา มีชีวิตชีวาหรือนาพักผอนหยอนใจ สวนลักษณะน้ีจึง
เปนท่ีนิยมของคนจํานวนมาก โดยเฉพาะในบานเมืองยุคปจจุบันท่ีเต็มไปดวยถนน
หนทาง  ตึกรามบานชองแออัดและเต็มไปดวยผูคนท่ีตางก็เรงรีบแขงกับเวลา  แขงขันกัน
เพ่ือประกอบภารกิจและเล้ียงชีพ    สวนจึงมีไวเพ่ือคลายเครียดเม่ือยามหมดภาระหนาท่ี
จากการทํางาน ไมวาจะมีเน้ือท่ีเล็กท่ีนอยหรือกวางขวาง  ก็พยายามท่ีจะจัดแตงกัน
โดยท่ัวไป 
        การดูแลรักษาก็ตัดแตงเพียงเพ่ือใหดูเรียบรอย  สะอาดสะอานไมรกรุงรังเทาน้ัน 
ปลอยใหตนไมเจริญเติบโตตามธรรมชาติ  ไมนิยมคุมกําเนิดหรือตัดแตงตนไมเปนรูปทรง
เรขาคณิต สวนประกอบของสวนน้ีก็ขึ้นอยูกับขนาดของท่ีและประโยชนใชสอยเชนกัน 
อาจจะมีสระนํ้า  ลําธาร นํ้าตก ศาลาพักผอน มาน่ัง และทางเดินเหมือนกัน  แตเสนและ
รูปทรงจะเปนลักษณะธรรมชาติหรือ free form   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.80 สวนธรรมชาติ 
ที่มา: การจัดสวน, พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา 

28 



 

 

ภาพที่  1.83  สวนจินตนาการ 
ที่มา : 
http://www.bloggang.com/mainblog. 

 
3.  สวนจินตนาการ  (Imaginative Style)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.82  สวนจินตนาการ 
ที่มา : 
http://www.bloggang.com/mainblog.

 

         สวนในลักษณะน้ีจะจัดกันนอย 
และ มักจะ จัด เฉพาะ ใน โอกาสพิ เศษ  
หรือเพ่ือการแสดง นิยมนําส่ิงกอสราง 
บางสวนทางสถาปตยกรรมในอดีตมา 
เปนสวนประกอบในสวน เชน เอาสไตล
ของเสากรีกโรมัน กําแพงเมือง ซุมประตู 
หรือบางสวน บางมุมของตัวอาคารมาใช
ตนไมท่ีนิยม ตัดแตงรูปเปนลักษณะพิเศษ
ตามจินตนาการ เพ่ือใหเขากับบรรยากาศ
และเน้ือหาท่ีจัดแสดง บางลักษณะจะตัด
แตงตนไมเปนเรื่องราวของคน สัตวและ
ส่ิงกอสรางซึ่งนับไดวาเปนสวนจินตนาการ 
เชนกันบุคคลบางคนท่ีชอบคิดชอบฝน
สรางสรรคอะไรท่ีเปนพิเศษออกไป ก็
อาจจะจัดใหมีสวนลักษณะน้ีไวดูเลนใน
บานก็ได 
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4. สวนนามธรรม  (Abstract  Style) 
 

         หรืออาจจะเรียกวาสวน Free Style ก็ได  เพราะสวนลักษณะน้ีเริ่มนิยมจัดในยุค
หลัง ๆ น้ีเอง เปนการจัดใหฉีกแนวจากความซ้ําซากจําเจ เหมือนการวาดภาพงานศิลปะลง
ไปบนแผนกระดาษหรือผืนผาใบ  แตแทนท่ีจะแตงแตมสีสันเหมือนอยางเขียนงานศิลปะลงไป
ก็ใชสีสันของตนไมแตงแตมลงไปแทน การนําตนไมมาปลูกหรือจัดวางใหมีจังหวะ  เสนสาย  
มีชองวางหรือรูปฟอรมตามทฤษฎีหรือลักษณะงานศิลปะสมัยใหมที่นิยมกันเหมือนการ
สรางงานจิตรกรรมบนผืนผา เนนการจัดเพ่ือถายทอด ความรูสึก  ความบันดาลใจในงาน
ศิลปะของศิลปนผูสรางกับประโยชนใชสอย จึงอาจจะแตกตางไปจากสวนสไตลอ่ืนเชน 
Formal style หรือ lnformal style โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนลักษณะ lnformal style จะ
คํานึงถึงประโยชนใชสอยและจุดประสงคกอนจะนําศิลปะมาเสริมแตงสรางสรรคใหสวยงาม
ย่ิงขึ้น 
        ท่ีกลาวมาขางตนเปนรูปแบบใหญ ๆ ของการจัดสวน สําหรับชนิดของสวนน้ัน  
สวนใหญก็จะเรียกกันไปตามประโยชนใชสอยและความนิยมเปนสําคัญ ซึ่งการเรียกขานชื่อ
ชนิดของสวนน้ีเพียงก็เปนไปเพ่ือสามารถสรางความเขาใจงายขึ้น ชนิดของสวนท่ีจัดและ
เรียกกันอยูมีมากมาย เชน สวนหิน สวนกรวด สวนทะเลทราย สวนนํ้า สวนดาดฟา สวน
พันธุไม สวนผนัง สวนภูเขา สวนท่ีราบ สวนหยอม สวนกระถาง สวนแขวน สวนลอย 
สวนสาธารณะ  สวนสนุก  สวนสมุนไพรหรือสวนสุขภาพ  เปนตน  แตท้ังน้ีไมวาเราจะจัด
สวนชนิดใดก็ตาม ก็คงไมหนีรูปแบบหรือสไตลท่ีไดกลาวแลวขางตน  การจัดก็คงยึดหลัก
องคประกอบทางศิลปะมาใชผนวกกับประโยชนใชสอยเพ่ือทําใหสวนน้ันสวยงามสมบูรณ
ย่ิงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.84  สวนนามธรรม 
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 

ภาพที่ 1.85  สวนนามธรรม 
ที่มา : http://baansanruk.blogspot. 
com/2011/05/blog-post_14.html 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ  

เรื่อง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน 
 

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ  
                                       

1.  สวนทะเลทราย นิยมประดับดวยพืชชนิดใด                                   
      ก.  โมก เตยหอม ปรง                     ข.  ปาลม อากาเว แคคตัส                                            
      ค.  วาสนา เข็มสามสี พลับพลึงดาง ง.  แกลดดิโอลัส เฮลิโคเนีย เบิรดออฟพาราไดส                           
2.  สวนแหงกรุงบาบิโลเนีย เปนสวนชนิดใด  
      ก.  สวนลอย         ข.  สวนพรรณไม 
      ค.  สวนกระถาง                          ง.  สวนทะเลทราย 
3.  ดิสนียแลนด สวนสนุกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก เปนสวนชนิดใด  
      ก.  สวนหิน         ข.  สวนนํ้า 
      ค.  สวนสุขภาพ         ง.  สวนสาธารณะ 
4.  สวนรูปแบบใดนิยมสรางเพื่อเพิ่มความโออาสงางามใหกับอาคาร  
      ก.  สวนประดิษฐ         ข.  สวนธรรมชาติ 
      ค.  สวนนามธรรม        ง.  สวนจินตนาการ 
5.  สวนนามธรรมเนนการจัดแบบใด  
      ก.  เลียนแบบธรรมชาติ        ข.  เนนเสน สีตามแบบศิลปะสมัยใหม 
      ค.  เนนเรื่องราวตามจินตนาการ      ง.  เนนประโยชนใชสอยและจุดประสงค 
6.  วัสดุชนิดใดเปนเอกลักษณการจัดสวนญ่ีปุน 
 ก.  ตะเกียงหิน    ข.  รูปปนกามเทพ 
 ค.  ฤาษีดัดตน    ง.  นํ้าพุกลางสวน 
7.  พืชชนิดใดนิยมจัดเปนเอกลักษณของสวนไทย 
 ก.  หลิว     ข.  ไผ 
 ค.  สน     ง.  ขอย 
8.  สวนท่ีเนนจุดเดนท่ีองคประกอบของสวนท่ีบอกถึงเรื่องราวตาง ๆ คือสวนรูปแบบใด 
 ก.  สวนประดิษฐ    ข.  สวนธรรมชาติ 
 ค.  สวนนามธรรม   ง.  สวนจินตนาการ 
9.  สวนอังกฤษมีจุดเดนท่ีการเลือกใชพรรณไมชนิดใด 
 ก.  ไมดัด    ข.  ไมดอก 
 ค.  แคคตัส    ง.  ไมผล 
10.  สวนบาหลี  มักจะเนนจุดเดนท่ีสวนใดของสวน 
 ก.  กอนหิน    ข.  พรรณไม 
 ค.  รูปปน    ง.  นํ้าตก 

31 



 

 

เลฉยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ  

เรื่อง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน 
 

 

ขอท่ี ขอถูก 
1 2 
2 ก 
3 ง 
4 ก 
5 ข 
6 ก 
7 ง 
8 ค 
9 ข 
10 ค 

 
 
 
 

สวนนงนุช 
ที่มา : http://www.chaime.net/forum/showthread.php?tid=267 
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จักรผัน  อักกพันธานนท.  (2537).  หลักการออกแบบตกแตงบริเวณ.  กรุงเทพมหานคร: 
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หลักสูตรทองถ่ิน เฉลยแบบฝกผัด 
เร่ือง   ประเภท ชนิดและ
รูปแบบ   การจัดสวน 

ใชเวลาในการปฏิบัติ 10 นาที 
เร่ือง สวนสวยดวยสองมือ สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 
       ใหนักเรียนบอกลักษณะเดนของสวนแตละชนิด  
  1.  สวนหิน  คือการจัดสวนไมประดับท่ีมีกอนหินเปนองคประกอบสําคัญ 
  2.  สวนกรวด  คือการจัดสวนไมประดับท่ีมีกรวดเปนองคประกอบสําคัญ 
  3.  สวนทะเลทราย ลอกเลียนแบบธรรมชาติของทะเลทราย ตนไมเปนพวก ปาลม  
       อากาเว กระบองเพชร 
  4.  สวนนํ้า ประกอบดวยธารนํ้า สระนํ้า บอนํ้าพุ หรือนํ้าตก เปนสําคัญ อาจมีตนไมหรือ 
      ไมมีก็ได  
  5.  สวนแขวน คือการปลูกตนไมใสกระถางแขวนตามชายคา ระเบียง กันสาด  หรือซุม 
  6.  สวนดาดฟา เปนการจัดสวนบริเวณดาดฟา ชานเรือนหรือระเบียงบาน 
  7.  สวนพรรณไม คือสวนท่ีนําตนไมท่ีมีขนาด รูปทรง สีสัน และใบแตกตางกันมาปลูก   
      รวมกัน โดยใชหลักศิลปะในการจัด  
  8.  สวนภูเขา  สวนท่ีตกแตงเปนภูเขา หิน ผา ถ้ํา เปนสวนประกอบ 
  9.  สวนผนัง  เปนการปลูกตนไมบนกําแพง เขื่อน คันดิน ใหตนไมยอยหอยลงมาใน 
      แนวต้ัง 
10 . สวนท่ีราบ  เปนการจัดสวนบนพ้ืนท่ีราบ  สวนมากเปนลักษณะสวนประดิษฐ  
11.  สวนสมุนไพร เปนการจัดสวนท่ีปลูกและตกแตงดวยพืชสมุนไพร 
12.  สวนหยอม เปนการจัดสวนท่ีมีองคประกอบของหิน ตนไมและวัสดุตกแตงในบริเวณ 
       เน้ือท่ีของสนามหรือรอบตัวอาคาร 
 13.  สวนกระถาง  เปนการจัดสวนโดยใชไมกระถาง สวนมากจัดในงานนิทรรศการ 
 14.  สวนสาธารณะ คือสวนท่ีมีเน้ือท่ีเปดโลง มีเน้ือท่ีคอนขางมาก  แบงประโยชนใชสอยได 
      หลายอยาง เนนวัตถุประสงคเพ่ือการพักผอนหยอนใจ     
 15.  สวนสุขภาพ  คลายสวนสาธารณะ แตมีสวนใชสอยเพ่ือออกกําลังกาย   
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