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 The purposes of this research are to study and to develop Gardening Flowerpot set 
For Usage in Limited Space in High-rise Buildings in high-rise buildings to create pleasant 
living environment which can be conveniently maintained and suitable for different spaces. 
The models were assessed by a gardening expert, a product design and production expert, 
and an academic expert. The research results were presented in the forms of frequency, 
percentage and mean.  

 As a result, the 20th model received the highest rating and was developed according 

to the expert suggestions to become a prototype including a variety of adaptability and 

flexibility as well as effective drainage and inundation systems. From the second 

assessment by the experts and consumers, the prototype was rated 4.3 or good in terms of 

product design and functions, 4.11 or good in terms of beauty, and 4.15 or good in terms of 

production.  

 The prototype was evaluated by the expert review and customer satisfaction. They 

found the prototype simple and flexible with effective drainage and inundation systems 

which could create pleasant living environment and could be adjusted to suit individual style 

and preference. 
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และแนวคดิในศกึษาและพฒันาชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
 ขอขอบพระคณุ สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูม้สีว่นรว่มทุกทา่นทัง้ครอบครวั รุน่พี ่
รุน่น้อง เพือ่นและลกูศษิย ์ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในทุกๆดา้นทัง้ ทางตรงและทางออ้ม จนใหเ้กดิ 
เป็นงานวจิยัเพือ่ศกึษาและพฒันาชุดอุปกรณ์จดัสวนอเนกประสงค์ป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับน 
อาคารสงูอกี เล่มน้ีขึน้มา 
 
 

 ชนกติติ ์ ธนะสขุ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบญั 
 

บทท่ี               หน้า  
 1  บทนํา    1 
   ภมูหิลงั    1 
   ความมุง่หมายของงานวจิยั    2 
   ความสาํคญัของงานวจิยั    2 
   ขอ้ตกลงเบือ้งตน้    2 
   ขอบเขตของงานวจิยั    3 
   กรอบแนวคดิในการวจิยั    4 
   นิยามศพัทเ์ฉพาะในการวจิยั    5 
 
 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง    6 
   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัสวน    6 
   รปูแบบและประเภทของการจดัสวน  19 
   การจดัสวนแนวใหม ่  22 
   หลกัการการออกแบบสวนและการเลอืกพนัธไ์ม ้  24 
   การออกแบบสวนในทีแ่คบ  36 
   อุปกรณ์จดัสวน  40 
   อาคารชุด  46 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  47 
 
 3 วิธีดาํเนินการวิจยั  50 
   ขัน้ตอนการออกแบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวน  50 
   การกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั  51 
   ขัน้ตอนในการประเมนิรปูแบบและประสทิธภิาพชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนใน 
    พืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู  52 
   การสรา้งแบบประเมนิประสทธภิาพในการศกึษาและพฒันาชุดกระถางสาํหรบั 
    การจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู  52 

   สถติทิีใ่ชใ้นการประเมนิ  54 

 

 



 

 

สารบญั (ต่อ) 

 
บทท่ี                 หน้า  
 4  ผลการวิเคราะหข้์อมลู  55 
   สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  55 
   ผลการวเิคราะหค์ดิเหน็และความตอ้งการในการจดัสวนของผูท้ีพ่กัอาศยั 
    ในอาคารสงู  56 
   การนําเสนอผลการ วเิคราะหข์อ้มูลของกระบวนการวดัประสทิธภิาพของ รปูแบบ  
    ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูครัง้ที ่1  60 
   การนําเสนอผลการวเิคราะห ์ขอ้มลูของกระบวนการวดั ประสทิธภิาพ 
    ของงานตน้แบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวน้ในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
    ครัง้ที ่2  67 
 
 5  สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  71 
   สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู  73 
   อภปิรายผล  75 
   ขอ้เสนอแนะ  76 
 
บรรณานุกรม  78 
 
ภาคผนวก  81
 ภาคผนวก ก  82 
 ภาคผนวก ข  86 
 ภาคผนวก ค  90 
 ภาคผนวก ง  94 
 ภาคผนวก จ  97 
 ภาคผนวก ฉ  99 
 ภาคผนวก ช     132 
 
ประวติัย่อผูวิ้จยั   136 
 
 

 



 

 

บญัชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                หน้า 

 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั   4 

 2  ผงัการจดัสวนแบบอยิปิต ์   7 

 3  แผงการจดัสวนแบบโรมนั   8 

 4  การจดัสวนแบบเปอรเ์ชยี.   9 

 5  การจดัสวนในยคุกลาง  10 

 6  ผงัการจดัสวนในยคุเรเนอซองส ์  11 

 7  การจดัสวนจนี  12 

 8  การจดัสวนญีปุ่น่  13 

 9  การจดัสวนไทย  16 

 10  การจดัสวนแบบประดษิฐ ์  21

 11  สวนแบบโมเดริน์  23 

 12  สวนแบบโมเดริน์  24 

 13  การจดัสวนแบบสมดุลซา้ยขวาเทา่กนั  26 

 14  การจดัสวนแบบสมดุลซา้ยขวาไมเ่ทา่กนั  27 

 15  ตารางแสดงมาตรฐานเน้ือทีส่วนสาธารณะต่อประชากรในประเทศต ่าง  47 

 16  ตารางแสดงมาตรฐานเน้ือทีส่วนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย  48 

 17  ตารางวเิคราะหค์วามคดิเหน็และความตอ้งการในจดัสวน  ของผูอ้ยูอ่าศยั 

   ในอาคารสงู  56 

 18  ตารางวเิคราะหข์อ้มลูของกระบวนการวดัประสทิธภิาพของ รปูแบบ  

   ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู  

   ครัง้ที ่1  60 

 19  ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 

   รปูแบบที ่1   64 

 

 



 

 

บญัชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบ                หน้า 

 20  ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 

   รปูแบบที ่20  64 

 21 ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 

   รปูแบบที ่23  65 

 22  งานตน้แบบชดุกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดั 

       บนอาคารสงู  67 

 23  ตารางประเมนิประสทิธภิาพงานตน้แบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงค ์

ประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู  68 

 24 ตารางเรยีบเทยีบ กระถางจากการทดลอง โดย คุณ ภาสกร ขาวหนู  

   นกัวชิาการเกษตร กองทุนสวนยาง สงขลา เขต1  69 

 

 

 

 
 
 



บทที�  1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 จากการพัฒนาในด้านต่างๆของมนุษย์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี ทําให้เกิดความเปลี�ยนแปลงในหลายด้านรวมทั้งรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมความเป็น  

อยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน ที�กําลังเปลี�ยนแปลงไปตามความเจริญในด้านต่างๆ การขยายตัวของชีวิต 
แบบสังคมเมือง   ที�ดินมีราคาสูงขึ้น พื้นที�ว่างและพื้นที�สีเขียวในเมืองใหญ่ๆนั้นมีขนาดเล็กลง 
แต่ประชากรกลับมีจํานวนมากขึ้น และยังมีความต้องการพื้นที�สีเขียวเพื�อใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ 

 ประชากรในเขตเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพ มหานคร จึงมีความเป็นอยู่ที�แตกต่างไปจากพื้นที� 
ส่วนอื�นๆของประเทศ เนื�องจากราคาที�ดินที�สูงจึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคารสูงเช่น 
คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้น หรือ ห้องเช่าต่างๆ ซึ�งเป็นผลให้มีพื้นที�ใช้สอยค่อนข้างจํากัด จึงนิยมการ 
จัดสวนขนาดเล็กตามที�ว่างของอาคารที�พักอาศัย เพื�อใช้เป็นที�พักผ่อนส่วนตัว  
 การจัดสวนในที�จํากัดบนอาคารสูงนั้น นอกจากเพื�อความสวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจ  

ดังเช่นสวนขนาดใหญ่ทั�วไปแล้ว ยังสามารถลดความร้อนในตัวอาคารลงได้ และยังเป็นการใช้พื้นที� 
ที�มีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์อีกด้วย(ธีรศักดิ� สิงห์ปรีชา. 2546: บทคัดย่อ) 

 การจัดสวนในที�แคบเช่น ระเบียง หรือ เฉลียงห้องพักนั้น หากไม่มีการศึกษาและจัดเตรียม 

ที�ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาจากการจัดสวนตามมาภายหลัง เช่นการขย ายขนาดของต้นไม้ 
และรากที�อาจส่งผลต่อโครงสร้างของอาคารได้ ดังนั้นการจัดสวนในที�จํากัดบนอาคารสูงนั้นจึงจําเป็น 

ที�จะต้องทําการศึกษามากกว่าการจัดสวนโดยทั�วไปในหลายๆเรื�อง เช่น การออกแบบ โครงสร้างต่างๆ 

ที�จะสามารถใช้ในพื้นที�จํากํากัดได้ การศึกษาเรื�องของแสง ทิศทางและความเร็วของลม ขนาดของพื้นที� 

วิธีการในการระบายน้ํา การติดตั้ง การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษา เป็นต้น (อิศรา แพงส.ี 

2553: 40-45) หากมีการจัดการและการศึกษาสิ�งต่าง  ๆเหล่านี้ให้ดีจะทําผู้ที�ต้องการจัดสวนในพื้นที� 

จํากัดบนอาคารสูงนั้นไม่ต้องประสบปัญหาดังที�กล่าวมา 

 จากที�กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอา คารสูงนั้นจําเป็น  

ต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล แต่แหล่งข้อมูลที�จําเป็นต้องใช้ในการศึกษาดังกล่าวก็อยู่อย่าง  

กระจัดกระจายทั้งหนังสือและเว็ปไซค์ ภาษาไทยและต่างประเทศ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในที�เดียวกัน 
ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื�องของทฤษฏีในการเลือกใช้เครื�องมือเ ท่านั้น หากพูดในเรื�องของความสวยงาม  

ในการจัดสวนยังต้องศึกษาในเรื�องราวต่างๆอีกมากมาย เช่นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีใน  
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การจัดสวน รูปแบบของการจัดสวนประเภทต่าง  ๆที�เหมาะสมกับการจัดสวนบนอาคารสูง รวมไปถึงเรื�อง 
ของการเลือกพันธ์ไม้ ทั้งทางด้านความต้องการของพืชและขนาดที�เหมาะสม(ขวัญชัย จิตสํารวย. 2536: 

36-42) ทําให้เป็นการยากต่อการศึกษาของผู้สนใจในการจัดสวนในพื้นที�จํากัด บนอาคารสูง ส่วนใหญ ่

จึงมีการข้ามขั้นตอนในการเตรียมการจัดสวน หรืออาจจะทําการแ ก้ไข  โดยการจ้างผู้เชี�ยวชาญ 
จัดสวนมาดูแลซึ�งจําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง  หากต้องการจัดสวนในส่วนพื้นที�  เล็กๆ  เช่น ระเบียง 
หรือเฉลียงในห้องพัก ย่อมเป็นการไม่คุ้มค่า 

 ปัญหาการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูงเพื�อสร้างสภาพแวดล้อมที�ดีในการอยู่อาศัย 
ปิดบังสภาพแวดล้ อมที�ไม่เหมาะสมของบริเวณใกล้เคียง หากมีการออกแบบ  ชุดกระถางสําหรับ  

การจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูงที�มีการดูแลง่ายเพื�อให้เหมาะสมกับชีวิตในสังคมเมืองที�มีความ
เร่งรีบ ใช้ในการแก้ปัญหาาการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง ดังที�กล่าวมาในข้างต้น  
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที�อาศัยอยู่ในอาคารสูงต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาแนวทางความต้องการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูงที�สามารถสร้าง 
สภาพแวดล้อมที�ดีในการอยู่อาศัย 

 2.  พัฒนาชุดกระถางสําหรับการจัดสวนที�เหมาะสําหรับพื้นที�จํากัด เพื�อพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้อยู่อาศัยบนอาคารสูงตามทฤษฏีการจัดสวนแบบโมเดิร์น 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในอาคารสูงที�สามารถจัดที�พักผ่อนหย่อนใจ 

สภาพแวดล้อมที�ดีในการอยู่อาศัย 

 2. เพื�อเป็นแนวทางในการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูงด้วยชุดกระถางสําหรับการจัดสวน 
 

ข้อตกลงเบื�องต้น 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากผลงานจริง จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตํารา และงานวิจัย  

ที�เกี�ยวข้อง ที�ส่งผลการการออกแบบ ชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง 
เน้นอุปกรณ์ที�สามารถปรับเปลี�ยนรูปแบบให้ตามความต้องและข นาดพื้นที�ที�แตกต่างกัน โดยเน้น  

เรื�องรูปแบบในการปรับเปลี�ยน ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม เพื�อให้เข้ากับพื้นที�จํากัดที�มี  

ความแตกต่างกันได้ 
 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%A2%C7%D1%AD%AA%D1%C2+%A8%D4%B5%CA%D3%C3%C7%C2&snewname=%A2%C7%D1%AD%AA%D1%C2+%A8%D4%B5%CA%D3%C3%C7%C2&olp1=&sf1=selau&sw1=003403&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=%BB%D5&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=%BB%A1%B5%D4&dty1=&jfm=&sod=�
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ขอบเขตของงานวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตของงานวิจัยไว้ดังนี้คือ ศึกษาและพัฒนา ชุดกระถาง 
สําหรับการจัดสวนในพื้น ที�จํากัดบนอาคารสูง ที�สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที�ดีในการอยู่อาศัย  

รวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย โดยมุ่งเน้นเรื�องความสามารถในการปรับเปลี�ยนรูปแบบได้หลากหลาย 
เพื�อให้เข้าได้กับพื้นที�ที�มีความแตกต่างกันได้ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไว้ 5 ระยะคือ 

 ระยะที� 1 การศึกษาแนวทางความต้องการในการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง 

จากการศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์ และ การตอบแบบสอบถามของผู้ที�พักอาศัยในอาคารสูง 
รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง เพื�อสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบ 

 ระยะที� 2 การพัฒนาแบบร่างชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง 
ที�ได้รับการออกแบบโดยผู้วิจัยเพื�อให้ตอบสนองแนวทางการจัดสวน3แนวทางดังต่อไปนี้ สวนกระบะ 
(Raised-Bed Garden) แบบสวนผนัง (Wall Garden) สวนแขวน (Hanging Garden) จํานวน        

30 รูปแบบ โดยใช้กรอบแนวคิดที�ได้จากการศึกษาระยะที� 1 

 ระยะที� 3 ทําการประเมินครั้งที� 1 กระบวนการคัดเลือกแบบ ชุดกระถางสําหรับการจัดสวน 

ในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผู้เชี�ยวชาญ 

ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต ด้านการจัดสวน และ ด้านวิชาการ เพื�อคัดกรอง 

แบบร่างให้เหลือ 9 รูปแบบ 

 ระยะที� 4 นํารูปแบบที�ได้ไปทําการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้เหลือ 3 รูปแบบโดย 

คําแนะนําจากผู้เชี�ยวชาญและทําการประเมินโดยผู้เชี�ยวชาญโดยใช้แบบประเมิน และนําแบบร่าง  

ที�ได้รับการประเมินสูงสุด ไปพัฒนาเป็นชิ้นงานต้นแบบ 

 ระยะที� 5 ทําการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และทําการประเมินผลความพึงพอใจโดยผู้บริโภค  
 

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตัวแปรต้น คือ ชุดกระถางสําหรับการจัดสวนพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง 

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของ ชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง 
ที�ได้จากการออกแบบได้แก่ความสวยงามและความสามารถในการปรับเปลี�ยนรูปแบบเพื�อให้เข้ากับ
พื้นที�ที�หลากหลายตามความพึงพอใจของผู้บริโภค 
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 ประชากรที�ใช้ในงานวิจัย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบร่าง ชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที� 
จํากัดบนอาคารสูง ที�ออกแบบโดยผู้วิจัยจํานวน 30 แบบ  
 กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้เชี�ยวชาญจาก 

แบบร่าง ชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง ที�ออกแบบโดยผู้วิจัยจํานวน 

3 รูปแบบ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาพัฒนาชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูงสามารถสรุปเป็น
แผนผังได้ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะที�ใช้ในการวิจัย 

 ชุดกระถางสําหรับการจัดสวนในพื้นที�จํากัดบนอาคารสูง หมายถึง ชุดกระถางสําหรับจัดสวน 
ที�สามารถปรับเปลี�ยนรูปแบบได้ตามความต้องการและขนาดพื้นที�ของผู้ใช้โดยเน้นพื้นที�ระเบียงหรือ 

เฉลียงบน คอนโด อพาร์ทเม้น ห้องพักที�เป็นอาคารสูง 

 การจัดสวนในที�จํากัดบนอาคารสูง หมายถึง เทคนิคการนําต้นไม้มาประดับตามที�ว่าง  

ของอาคารสูงที�มีพื้นที�ขนาดเล็ก เช่น การจัดสวนตามระเบียงหรือเฉลียงบน ห้องชุด คอนโด อพาร์ทเม้น 
ห้องพักที�เป็นอาคารสูง 

 สภาพแวดล้อมที�ดี หมายถึง การจัดสวนให้เป็นไปตามความต้องการขั้นพื้นฐานของบ้านพักอาศัย 
โดยจัดให้มีลักษณะเป็นไปตามความต้องการด้านจิตใจ และการพักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที�สวนขนาดเล็ก 
เพื�อผ่อนคลายความเครียด 

 

 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

 การวจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั เทคนิคการจดัสวนในทีจ่าํกดั 

โดยศกึษาจากเอกสาร ตํารา และวารสาร ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิคการจดัสวน 

โดยนําเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัสวน 

  2. รปูแบบการจดัสวนและประเภทของการจดัสวน 

  3. การจดัสวนแนวใหม ่

  4. หลกัการการออกแบบสวนและการเลอืกพนัธไ์ม ้

  5. การออกแบบสวนในทีแ่คบ 

  6. อุปกรณ์จดัสวน 

  7. อาคารชุด 

  8. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัสวน 

 1.1 ความหมายของการจดัสวน 

 การจดัสวน หมายถึง การจดัสภาพหรอืตกแต่งสถานทีใ่ห้เหมาะสมสวยงามทาํให้สภาพแวดล้อม  
บรรยากาศน่าอยู ่และเอือ้ประโยชน์ต่อกจิกรรมต่างๆ 
 การจดัสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์เพ ื่อประโยชน์สุขแก่ 
มวลมนุษย ์โดยนําหลกัวชิาการ ความรู ้เทคนิค ศลิปะและประสบการณ์มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 
นําสิง่ของหลาย ๆ สิง่ที่มชีวีติและไม่มชีวีติ ทัง้ที่เป็นสิง่ประดษิฐ์และสิง่ของที่มอียู่ในธรรมชาต  ิ
ผสมผสานกนั เพือ่สรา้งหรอืพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ เกดิทศันียภาพ ทีม่คีวามงดงามสงูสดุ อาจเป็น 
การสรา้งธรรมชาตริปูแบบใหม่หรอืลอกเลยีนแบบธรรมชาต ิลอกเลยีนศลิปกรรมในอดตีนํามาดดัแปลง 
ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของมนุษย ์(เอือ้มพร วสีมหมาย. 2525: 10) 
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 1.2 ประวติัการจดัสวน 
 จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท ี่เก ี่ยวข ้องประวตั ิการจดัสวนมดีงันี้ (ธนาศร  ี
สมัพนัธารกัษ.์ 2545: 26)  
 การจดัสวนครัง้แรกจากหลกัฐานปรากฏของชาวจนีและชาวอยิปิตส์มยัโบราณทาํใหเ้หน็วา่
มกีารจดัแตกต่างกนัทีเ่หน็ชดัคอืการจดัสวนแบบทีม่ชีือ่เรยีกวา่ Formalism และ Naturalism 
 การจดัสวนของชาวอิยิปต ์จากหลกัฐานแสดงใหเ้หน็วา่ชาวอยิปิตม์กีารจดัสวน 
มาตัง้แต่สมยั 4000 ปีก่อนครสิตก์าล โดยบา้นแต่ละบา้นจะมกีารปลกูองุน่เหน่ือทางเดนิ มสีระน้ํา 
การปลกูดอกไมร้อบๆสระ และการปลกูอนิทผาลมั เป็นแถว เป็นระเบยีบ เป็นการจดัสวนเพือ่ให ้
เกดิประโยชน์ในหลายวตัถุประสงค ์แต่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการจดัสวนเพือ่ใหเ้กดิความงาม 

 

ภาพประกอบ 2 ผงัการจดัสวนแบบอยิปิต ์

 

  การจดัสวนของโรมนั ในยคุรุง่เรอืงชาวโรมนัพฒันางานศลิปะและวทิยาการต่างๆ 

ไปมาก รวมถงึความรูท้างพฤกษศาสตร ์การก่อสรา้งและการชลประทาน ซึง่มผีลเป็นอยา่งมาก 

ต่อพฒันาการของสวน เราแบ่งสวนโรมนัไดเ้ป็นสองแบบใหญ่ๆคอืสวนในเมอืง และสวนนอกเมอืง 

สาํหรบั 
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 สวนในเมอืง มหีลกัฐานทีช่ดัเจนจากการขดุคน้เมอืงปอมเปอ ิ(Pompeii) ซึง่ถูกภเูขาไฟ 

วสุิเวยีส (Vesuvius) ถมทบัไว้ พบว่าบ้านจะปิดล้อมด้วยกําแพง มกีารเปิดหน้าต่างออกสู่ถนนน้อยมาก 

เพือ่สรา้งความเป็นสว่นตวัภายใน ในบา้นจะมพีืน้ทีเ่ปิดโล่งสาํหรบัสวน โดยมทีางเดนิซึง่มแีนวเสา 

 

ภาพประกอบ 3 แผงการจดัสวนแบบโรมนั  

 

ขึน้มารบัหลงัคาลอ้มรอบเรยีกสวนลกัษณะน้ีวา่ "เพอรสิไตล"์ (Peristyle garden) พืน้ทีส่วนจงึกลาย 

เป็นสว่นทีช่ว่ยเปิดใหแ้สงสวา่งเขา้มาถงึภายในอาคารและชว่ยในเรือ่งการถ่ายเทอากาศ สวนถกูจดั 

ในลกัษณะเป็นทางการ (Formal garden) คอืมแีนวแกนสมมาตรแบ่งพืน้ทีส่วนออกเป็นสองสว่น 

เทา่ๆกนั มกัจะมบี่อน้ํารปูทรงเรขาคณติและรปูป ัน้วางประดบั รวมถงึไมต้ดัแต่ง (Topiary) 

ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของสวนโรมนั ลกัษณะทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึง คอืการวาดภาพสวน 

หรอืทวิทศัน์ไวบ้นผนงัดา้นในสดุของสวนเพือ่ลวงตาใหส้วนดกูวา้งกวา่ทีเ่ป็นจรงิ 

 การจดัสวนของชาวเปอรเ์ชีย การจดัสวนของาวเปอรเ์ชยีนัน้ไดร้บัอทิธพิลมาจากทาง 

อยิปิต ์โดยเริม่มกีารจดัสวนเมือ่ประมาณ 1500 ปีก่อนครสิตก์าล โดยนิยมจดัตามทีพ่กัอาศยั 

ของบุคคลชัน้สงู การจดัสวนมรีวัเพือ่เป็นการป้องกนัภยัอนัตราย โดยมรีปูแบบเป็นรปูสีเ่หลีย่มผืน้ผา้ 

แบ่งเป็นชอ่งเป็นตอน เพือ่ความสวยงามแะลคาวมเป็นอเนกประสงค ์
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ภาพประกอบ 4 การจดัสวนแบบเปอรเ์ชยี 

   

 การจดัสวนในยุโรปยุคกลาง เมือ่อาณาจกัรโรมนัตะวนัตกเสือ่มอํานาจลง เกดิความวุ่นวาย 

ไปทัว่ยุโรป ศาสนาครสิต์เขา้มามบีทบาทต่อสงัคม การเมอืงและการปกครองเป็นอย่างมาก 

ผูค้นถูกครอบงําทางความคดิ โดยเฉพาะในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 5-10ถึงกบัถูกขนานนามว่า 

"ยุคมดื" ความรู ้สกึนึกคิดส่วนตวัถูกห้ามไม่ให้แสดงออก ทุกสิง่ทุกอย่างต้องทําเพื่ออุทศิ 

แก่ศาสนาวทิยาการของกรกีและโรมนัถกูเกบ็ซ่อนและลมืเลอืนไป ผูค้นอยูใ่นภาวะหวาดหวัน่ 

ต่อทัง้ภยัสงคราม กลุ่มโจร และภยัธรรมชาต ิภยัพบิตัต่ิางๆถูกอธบิายวา่เป็นผลมาจากอาํนาจมดื 

ไมว่า่จะเป็นแมม่ด หมอผ ีปีศาจ รวมถงึสตัวร์า้ยนานาชนิด 

  ในยคุน้ีหลกัฐานและขอ้มลูเกีย่วกบัสวนไมช่ดัเจนนกั แต่พอจะทราบไดว้า่สวน 

ในเขตสาํนกัสงฆจ์ะเน้นการปลกูพชืผกั สมนุไพรเพือ่ใชบ้รโิภค รกัษาโรค และทาํน้ําหอมหรอื 

เครือ่งสาํอาง เน่ืองจากพระจะทาํหน้าทีร่กัษาโรคใหแ้ก่ประชาชนดว้ยพชืพรรณต่างๆจะถูกปลกูอยู ่

ในแปลงอยา่งเรยีบรอ้ย ในลกัษณะตารางหรอือยูใ่นรปูทรงเรขาคณติ โดยเฉลีย่ความสงูของสวนจะ 

ไมเ่กนิระดบั 2 ฟุต ดแูบนราบและไมม่รีายละเอยีดมากนกั ในระยะหลงัๆจงึเริม่มกีารทาํไมด้ดัโดย 

ใชโ้ครงระแนง ทีน่่าสงัเกตกค็อืศลิปะไมต้ดัแต่ง (Topiary) ทีนิ่ยมในสมยัโรมนัไดเ้ลอืนหายไป 
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ภาพประกอบ 5 การจดัสวนในยคุกลาง 

  

 ในชว่งปลายยคุกลางความเครง่เครยีดในสงัคมคอ่ยๆคลายลง เริม่มสีวนทีส่รา้งขึน้ 

เพือ่ความสาํราญของเหล่าชนชัน้สงูมกีารพฒันาตําราดา้นการเกษตรและการทาํสวนขึน้มาใหม ่

ในสวนเตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิด แสดงใหเ้หน็ความอุดมสมบรูณ์ จากภาพเขยีนในยคุนัน้ 

จะเหน็วา่สวนไดก้ลายเป็นสถานทีเ่พือ่กจิกรรมนนัทนาการ เชน่ เล่นกฬีา พบปะสงัสรรค ์รวมไปถงึ 

การเป็นสถานทีส่ว่นตวัสาํหรบัคูร่กัไดพ้รอดรกักนัจนเป็นทีม่าของคาํวา่ "สวนแหง่ความรกั" (Jardin 

de l' Amour) 

 อย่างไรก็ดสีวนก็ยงัคงถูกปิดล้อมด้วยร ัว้สูง ตดัขาดจากโลกภายนอกเพื่อความรูส้กึ 

ปลอดภยั การเลอืกใชต้น้ไมด้อกไมม้กีารสือ่ความหมายเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนา เชน่ ดอกกุหลาบ 

ถูกกําหนดใหเ้ป็นตวัแทนของพระแม่มาร ีเป็นต้น ซึง่แสดงใหเ้หน็อทิธพิลของศาสนาทีย่งัคงมอียู่ในสงัคม 

 การจดัสวนในยุคเรเนสซองสห์ลงัจากถูกครอบงาํทางความคดิดว้ยอํานาจของศาสนจกัร 

มาเป็นเวลานานในชว่งยคุกลาง ชาวยโุรปเริม่หนัมาแสวงหาความรูด้า้นต่างๆโดยยดึเหตุและผลเป็น 

หลกัไมใ่ชก่ารกระทาํเพือ่อุทศิใหแ้ก่พระเจา้เพยีงอยา่งเดยีว ผูค้นหนักลบัไปสนใจและเหน็คุณคา่ 

ของศลิปะและวทิยาการต่างๆของกรกีและโรมนัอกีคร ัง้ โดยมจีุดเริม่ต้นของการเปลี่ยนแปลง 

อยูท่ีอ่ติาล ีกลุม่ขา้ราชการชัน้สงูและผูม้ฐีานะกใ็หค้วามสนบัสนุนอุปถมัภก์ารสรา้งสรรคง์านศลิปะ 

โดยเฉพาะสมาชกิในตระกลูเมดชิ ิ(Medici) ซึง่เป็นตระกลูพอ่คา้ทีม่บีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิให ้

ศลิปินหลายคนไดส้รา้งผลงานชิน้เอกขึน้มา 
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 เมือ่ผูค้นเริม่หนัมาแสวงหาความสขุในความเป็นมนุษย ์กลุ่มชนชัน้สงูจงึเริม่นําแนวคดิ 
การสรา้งบา้นพกัตากอากาศนอกเมอืงกลบัมาใชอ้กีครัง้ 
 วลิล่ายคุน้ีนิยมสรา้งบนเขาเพือ่ใหไ้ดท้วิทศัน์อนัสวยงามแปลกตา สวนยงัคงถูกลอ้มอยู ่
ในกําแพง แต่ด้วยความต่างระดบัของผนืดินทําให้สามารถชื่นชมธรรมชาติของพืน้ที ่โดยรอบได้ไกลเกิน 
แนวเขตที่ดนิออกไป ลกัษณะสวนยงัเน้นการใช้รูปทรงเรขาคณิตการสรา้งแนวแกนสมมาตร 
เป็นสวนแบบทางการ ศลิปะไมต้ดัแต่งถกูนํากลบัมาใชอ้กีครัง้หน่ึง เน้นการใชพ้รรณไมท้ีไ่มผ่ลดัใบ 
เช่น ไม้จําพวกสน เป็นต้น งานประติมากรรมคลาสสคิของโรมนัถูกนํามาวางประดบัประดาสวนจนกลาย 
เป็นสว่นประกอบสาํคญัทีข่าดหายไปไม่ได ้แมใ้นเวลาต่อมางานของโรมนัแท้ๆ  จะมไีม่เพยีงพอกม็ ี  
การสรา้งงานเลยีนแบบขึน้มาใช ้การตดัแต่งตน้ไมใ้หเ้ป็นเขาวงกตกเ็ป็นอกีองคป์ระกอบหน่ึงทีนิ่ยม 
ในสมยัน้ีเชน่กนั 
 เมือ่ศลิปินนักจดัสวนไดพ้ฒันาความคดิขึน้เรือ่ยๆจนิตนาการทีย่ดึถอืในเหตุและผลเป็นหลกั 
ก็เร่ิมขยายขอบเขตออกไปเหนือจริงมากข้ึนจนเข้าสู่ยุคของสวนบาโรค (Baroque) ยุคน้ีจะเห็นความหลากหลาย 
และลูกเล่นในการใช้น้ํารูปแบบต่างๆงานประติมากรรม และการใช้หินประดบัสวน เน้นการสร้างรายละเอียด 
และการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากเกนิปกติ ทําใหผู้พ้บเหน็เกดิอารมณ์ร่วมได้อย่างรวดเรว็ 
และรุนแรง รปูแบบสวนอติาลแีผ่อทิธพิลไปสูป่ระเทศอื่นๆ ทัว่ทัง้ยุโรปและเป็นจุดเริม่ตน้ ในการพฒันา 
สวนฝรัง่เศสอนัยิง่ใหญ่ในศตวรรษต่อมา 
 สวนในวลิล่า เดสเต ้แหง่ทโิวล ี(Villa d'Este at Tivoli) และ วลิล่า ลานเต ้แหง่ บากเนีย 
(Villa Lante at Bagnaia) เป็นตวัอย่างท่ีดีของสวนในยุคเรเนสซองส์ โดยเฉพาะการสร้างงานศิลปะจากหิน 
และการดงึประโยชน์จากพลงัของน้ําเพือ่สรา้งลกูเล่นต่างๆทาํใหเ้กดิความตื่นตาและประทบัใจแก่ 
ผูพ้บเหน็ 

ภาพประกอบ 6 ผงัการจดัสวนในยคุเรเนอซองส ์
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 สวนจีน ลทัธเิต๋าซึง่วา่ดว้ยแนวทางของการดาํเนินชวีติกล่าวถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว 
กบัธรรมชาต ิโดยเน้นทีก่ารสรา้งสมดุลเป็นปรชัญาพืน้ฐานทีส่อดแทรกอยูใ่นวถิชีวีติของชาวจนี 
อนัสง่ผลต่อรปูลกัษณ์ของงานศลิปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะในภาพเขยีนและการจดัสวนลกัษณะ 
ของภาพเขยีนจนี และสวนมลีกัษณะรว่มกนัหลายประการคอืเป็นการสรา้งสภาพภมูทิศัน์ธรรมชาต ิ
ในอุดมคต ิ(Ideal Natural Landscape) เป็นภาพของสถานทีอ่นัสวยงามเป็นอมตะ (Immortal Land) 
โดยใชแ้รงบนัดาลใจจากสภาพธรรมชาตอินังดงามของจนีเลอืกทีจ่ะดงึลกัษณะบางประการมาแสดง 
มกีารเวน้วา่งพืน้ขาวหรอืเวน้กาํแพงขาวไวเ้พือ่ใหผู้ช้มต่อเตมิจนิตนาการเองเหมอืนกบัธรรมชาตทิีม่ ี
เขาสงูชนัสลบัซบัซอ้นโดยมบีางส่วนถูกบดบงัไปดว้ยหมอกขาว ดงันัน้สวนจนีจงึมภีาพทีแ่ตกต่างกนัไป 
ตามแต่จนิตนาการของผูช้มอนัเป็นเสน่หเ์ฉพาะตวัของสวนจนี 
      

ภาพประกอบ 7 การจดัสวนจนี 

 กําเนิดสวนจนีนัน้นับถอยหลงัไปได้ก่อนครสิตกาล เริม่แรกสวนถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีล่่าสตัว์ 
ขององคจ์กัรพรรดิแ์ละถูกใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แสดงอาํนาจโดยใชเ้ป็นสถานทีจ่าํลองของระบบจกัรวาล 
โดยมจีกัรพรรดเิป็นศูนยก์ลางรวมถงึเป็นทีส่ะสมพรรณไม ้สตัว์ และศลิปะจากต่างแดน ส่วนสวนส่วนตวั 
ของบรรดานกัปราชญแ์ละผูม้อีนัจะกนินัน้สรา้งขึน้โดยมจุีดประสงคเ์พือ่ดงึธรรมชาตมิาใกลต้วัใหเ้ขา้
ถงึไดง้่าย โดยยดึแนวคดิของดนิแดนอมตะในอุดมคตเิป็นหลกั ซึ่งแสดงใหเ้หน็ดว้ยการเลอืกใช ้
องคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ใชไ้มไ้ม่ผลดัใบใหเ้ขยีวตลอดเวลาใชไ้มด้อกสรา้งสสีนัพรอ้มสือ่ความหมาย 
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ของวงจรชวีติทีม่เีกดิมดีบั ใชพ้ชืสญัลกัษณ์ เช่น บวัซึ่งเชื่อมโยงถงึหลกัธรรมในพุทธศาสนา 
และไผท่ีห่มายถงึความยนืยาว และมติรภาพ เป็นตน้ เน้นการใชห้นิและน้ําเพือ่สรา้งความสมดุล 
หยนิ-หยางสวนจะถูกแบ่งเป็นหอ้งๆทาํใหเ้กดิความลกึลบัน่าคน้หา แต่ละหอ้งจะมปีระตูทางเขา้ 
เป็นรปูต่างๆ ทีเ่หน็ไดบ้่อยจะเป็นรปูวงกลมหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ "มนูเกต" (Moon Gate) แต่ละหอ้งกัน้ 
ดว้ยกาํแพงสขีาวปิดกัน้สิง่รบกวนจากภายนอกกาํแพงขาวจงึกลายเป็นพืน้ภาพทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ช้ม
ได้จนิตนาการต่อเอง เหนือประตูทางเข ้าแต่ละสวนจะมป้ีายบอกชื่อของสวนนัน้ให้ทราบว่า 
ผู ้ออกแบบต้องการจะสื่ออะไรแก่ผู ้ชม ในสวนจนีมกัจะมกีารกําหนดจุดสําหรบัชมสวนไว้ 
โดยเฉพาะเช่น ศาลา สะพาน เก๋งจนี เป็นต้น ทางเดนิจะถูกกําหนดไวแ้ล้วและมกัจะเป็นเสน้ตรงซกิแซก 
ไปมาทําใหรู้ส้กึว่าสวนมขีนาดกวา้งใหญ่เกนิจรงิ เสน้ซกิแซกทําใหมุ้มมองขณะเดนิหกัเห 
เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆไมซ่ํ้าซากจาํเจชว่ยทาํใหส้วนมเีสน่หน่์าคน้หา 
 สวนญ่ีปุ่น ตลอดประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของญีปุ่่นรูปแบบของสวนมกีารเปลีย่นแปลงไป 
ตามสภาพสงัคมและอทิธพิลจากต่างชาตโิดยเฉพาะจากจนีซึง่บางครัง้ผา่นมาทางเกาหล ีรวมถงึ 
แนวคดิทางศาสนาพุทธมหายานกถู็กแสดงออกในศลิปะการจดัสวนอย่างชดัเจนอยา่งไรกด็ดีว้ยสภาพ 
ภูมปิระเทศอนัเป็นเอกลกัษณ์ ผนวกกบัความเชื่อในการมอียู่ของจติวญิญาณและแนวคดิจาก 
ศาสนาชนิโตทีเ่น้นการอยูร่ว่มกบัธรรมชาตดิว้ยความเคารพลว้นแต่มสีว่นสาํคญัทีท่าํใหส้วนญีปุ่น่ 
มรีปูแบบเฉพาะตวัทีลุ่่มลกึไปดว้ยปรชัญายากจะเลยีนแบบได ้
 

ภาพประกอบ 8 การจดัสวนญีปุ่น่ 
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 ศาสนาพทุธเขา้มาถงึญีปุ่น่ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษแรกพรอ้มกบัแนวคดิในการสรา้งสวนให ้
เป็นแดนสวรรค์แห่งพระอมติาดนิแดนในอุดมคตแิห่งความเป็นอมตะแมจ้ะได้รบัอทิธพิลจากจนีแต่ด้วย 
ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นเกาะเตม็ไปดว้ยภเูขาจงึมขีอ้จาํกดัดา้นขนาดของพืน้ทีท่าํใหส้วนญีปุ่น่ม ี
ขนาดยอ่มลงมามาก เน้นการนัง่ชมสวนจากในอาคารมากกวา่การลงเดนิในสวน องคป์ระกอบสาํคญั 
คอืสระน้ําและเกาะแก่ง การเลอืกพชืพรรณและองคป์ระกอบต่างๆ เพือ่เป็นสญัลกัษณ์สือ่ถงึดนิแดนแห่ง 
สรวงสวรรคใ์นชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่15 เป็นชว่งเวลาแหง่ความสบัสนวุน่วายในยคุกลางของญีปุ่น่ 
พระในศาสนาพทุธนิกายเซนมบีทบาทอยา่งมากในการสรา้งสวนแบบนามธรรมเพือ่นําทางไปสูก่าร
หลุดพน้ อนัเป็ทีม่าของภมูทิศัน์แบบแหง้ (Dry Landscape) ใชห้นิ กรวด และทราย สขีาวและดาํ 
สรา้งสวนเพือ่สือ่ถงึดนิแดนอุดมคตโิดยยดึแนวทางการลดทอนรายละเอยีดต่างๆจนเหลอืแต่แก่นแท้
ทัง้ของสวนเองและของจติวญิญาณของผูท้ีเ่ขา้ไปทาํสมาธใินสวนพืน้ทีอ่นัจาํกดัจงึไมใ่ชอุ่ปสรรคใน 
การสรา้งบรรยากาศแหง่การหลุดพน้ หากแต่หวัใจของสวนแบบเซนคอืการเขา้ใจถงึแก่นแทข้อง 
องค์ประกอบทีซ่่อนอยู่ในองค์ประกอบของสวน สวนแบบเซนทีม่ชีื่อเสยีงอย่างมากคอืสวนทีว่ดัเรยีวอนัจิ 
(Ryoan-ji) แห่งเมอืงเกยีวโต คาดว่าสรา้งครัง้แรกในปี 1430 และปรบัปรุงใหม่ในปี 1488 สวนรูปสีเ่หลีย่ม 
ผนืผา้ถูกลอ้มดว้ยกาํแพงสองดา้นและอกีสองดา้นเป็นสว่นของอาคารซึง่ใชน้ัง่ชมสวนตวัสวนเอง 
สรา้งเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของดนิแดนในอุดมคต ิซึง่มทีีม่าจากตํานานเก่าแก่ทีเ่ล่าถงึเกาะแหง่ความ 
เป็นอมตะประกอบดว้ยพืน้กรวดสขีาวถูกคราดเป็นเสน้กอ้นหนิสบิหา้กอ้นถูกจดัวางเป็นหา้กลุ่มมอส 
และตะไครน้ํ่าเป็นสญัลกัษณ์ของปา่อนัสมบรูณ์ 
 สวนน้ําชาเป็นอกีเอกลกัษณ์หน่ึงของญีปุ่น่ ในครสิตศตว์รรษที ่16 มกีารแยกศาลาชงชา 
ออกมาจากตวับา้นมาไวใ้นสวน สวนลกัษณะน้ีแมไ้มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงนกักบัศาสนา แต่มแีนวคดิ 
ทีล่กึซึง้ในการจดัระเบยีบจติวญิญาณ การเขา้ถงึสวนจะถูกจดัลาํดบัขัน้ตอน เพือ่ชะลา้งความฟุ้งซ่าน 
ออกจากจ ิตใจ ทุกย่างก้าวในสวนนํ้าชาจะต้องเต็มไปด้วยสติเพ ื่อไม่ให ้เหย ียบยํ่าไปบน 
พืน้มอสอนับอบบาง หรอืตกจากกอ้นหนิทีว่างเป็นจงัหวะอยา่งเหมาะเจาะ หยดุพจิารณาตะเกยีงหนิ 
หรอืจงัหวะการกระดกของกระบอกไมไ้ผ ่เมือ่เดนิจนถงึศาลาชงชาผูท้ีผ่า่นสวนมากจ็ะเตม็เป่ีนมไป 
ดว้ยสตแิละสมาธพิรอ้มสาํหรบัพธิชีงชาอนัละเอยีดออ่นความงามของสวนน้ําชาเน้นความเหมาะเจาะ
พอดวีา่กนัวา่ผูด้แูลสวนจะเกบ็กวาดใบไมโ้ดยเหลอืทิง้ไวบ้า้งตามทางเดนิเพือ่ใหไ้ดบ้รรยากาศตาม 
ธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งมใีบไมร้ว่งอยูต่ามพืน้บา้ง 
 ในครสิตศ์ตวรรษที ่17 ตรงกบัสมยั เอโดะ (Edo) มกีารพฒันาสวนขึน้อกีรปูแบบหน่ึง 
ทีใ่ชส้าํหรบัเดนิชม (Stroll Garden) องคป์ระกอบของสวนยงัคงแสดงออกถงึบรรยากาศของดนิแดน 
อมตะในอุดมคต ิแต่มกีารกาํหนดแนวทางเดนิและสรา้งจุดสนใจเป็นระยะเพือ่ใหเ้กดิความรืน่รมย ์
ในการเดนิชื่นชมความงามของแดนสวรรคบ์นดนิลกัษณะทีน่่าสนใจขององคป์ระกอบทางธรรมชาต ิ
ถูกดงึออกมาใหเ้หน็อย่างกลมกลนืแสดงใหเ้หน็ความละเอยีดอ่อนของชาวญีปุ่่นทีท่ัง้เขา้ใจและเคารพ 
ในธรรมชาต ิ
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 ประวติัการจดัสวนของไทย (สมจติ โยธะคง.2535) 
 จากบนัทึกเร่ืองราวสมยัสุโขทยัพระเจ้ารามคําแหงมหาราช ได้ทรงปลูกป่าไม้ตาล และทรงโปรด 
ให้ปลูกป่าหมาก ป่าพลู ป่าพร้าว ฯลฯ หรอืเรยีกว่า สวนผลหมากรากไม้ ในยุคนัน้พชืหลายชนิดทีไ่ด้ 
ตกทอดพชืพนัธุม์าถงึปจัจุบนักค็อืหมากสง พล ูมะพรา้ว ลาน มะมว่ง มะขามและตาลโตนด เป็นตน้  
        ต่อมาถงึสมยัอยธุยา ครัง้รชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ยคุสรา้งราชธานีลพบุร ี
ไดม้กีารเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัฝร ัง่เศส ไดส้่งแบบแปลนสวนพระราชวงัแวรซ์ายสม์าเป็นแบบ 
ในการวางผงัการจดัสวนทีพ่ระราชวงัลพบุร ีพระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ ซึง่พระองคไ์ดท้รงมอบ 
ใหเ้จา้พระยา วชิาเยนทร์เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยมชีาวมสุลมิเป็นผูด้าํเนินการปลกูสรา้งเรือ่งราวน้ี 
พบจากบนัทกึ จดหมายเหตุของสุลต่านแห่งอาหรบัทีม่าเจรญิสมัพนัธไมตรใีนยุคนัน้ สมยัอยุธยานอก 
จากได้รบัอทิธพิลจากยุโรปแล้ว ก็ยงัมอีทิธพิลจนีและญีปุ่่นอกีด้วย สําหรบัอทิธพิลจนีจะเหน็ได้จากถ้วย 
โถโอชาม เจดีย์ เขามอ (ถะมอ) ต้นไม้ท่ีใช้แต่งในยุคนัน้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ดดั ไม้แคระ และไม้ตดัแต่งพุ่ม 
เชน่ พวกตะโก ขอ่ย แกว้ มะขาม ไทร สาํหรบัอทิธพิลญีปุ่น่ทีเ่ขา้มาในยคุนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นลกัษณะสวน 
แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวน เช่น ตะเกยีงหนิ สะพาน ซุ ้มประตูแบบญี่ปุ ่น เป็นต้น โดยยามาด้า 
หรอืออกญาเสนาภมุิข เป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการและทา่นไดจ้ดัไวเ้องดว้ย  
       ในสมยัรตันโกสนิทร ์เริม่ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่2 เป็นตน้มา ไดร้บัอทิธพิลจากจนีต่อเน่ือง 
มาจากสมยัอยธุยา ลกัษณะเป็นสวนภเูขา (สวนภเูขาจาํลอง) ซึง่เรยีกกนัวา่ เขามอ หรอื ถะมอ 
เป็นการนําหนิมาจดัประกอบเป็นภเูขา อาจมน้ํีาตก บ่อน้ํา ลาํธาร ประกอบดว้ยสะพาน เก๋งจนี 
ตุ๊กตาหนิและต้นไม ้ต้นไมส่้วนใหญ่ก็จะใชไ้มด้ดัเช่น ตะโก ข่อย มะสงั มะขามแก้ว  ไมป้ระดบัในยุคนัน้ 
ยังมีไม่มากนัก เช่น บอนสี โกสน และหน้าวัว เป็นต้น ในรัชกาลท่ี 3 ลักษณะสวนภูเขาหรือเขามอจะใหญ่โต 
กวา่สมยัรชักาลที ่2 เพราะในสมยันัน้มกีารขยายพระราชฐานโดยสรา้งพระตําหนกัเพิม่ขึน้อกี 
มกีารรือ้และปรบัปรุงสวนเดมิตลอดจนสรา้งสวนขึน้ใหม ่ตวัอยา่งและรอ่งรอยการจดัสวน 
ในตน้สมยัรตันโกสนิทร ์เราพอจะหาดไูดใ้นบรเิวณพระบรมมหาราชวงั วดัพระแกว้ วดัโพธิ ์
วดัสทุศัน์ วดัโปรดเกศเชษฐาราม วดัไพชยนตพ์ลเสพย ์วดัจอมทองหรอืวดัราชโอรสา 
วดัเฉลมิพระเกยีรติ ์ วดัหนงับางขนุเทยีนในอดตีมไีมด้ดัมากทีส่ดุวดัหน่ึง  ในสมยัรชักาลที4่ 
มวีดัพระปฐมเจดยีท์ีน่ครปฐม นําไมด้ดัมาปลกูลงดนิแทนการปลกูในกระถาง ในสมยัรชักาลที5่ 
การจดัสวนไดร้บัอทิธพิลมาจากประเทศต่าง ๆ มากมาย  ทัง้จนี อนิเดยี ลงักา และยุโรป 
ในต้นรชักาลมกีารบูรณะวดัพระแก้ว ได้นํากล้วยพดัจากลงักามาปลูก และพระราชวงับางปะอนิ 
ทีส่รา้งสวนและอาคารมทีัง้อทิธพิลจนี อนิเดยีและยุโรป ทีส่วนอมัพรจากรูปลกัษณะของกระถางต้นไม ้
กระถางบวั รปูป ัน้  กเ็ป็นอทิธพิล ยโุรปเชน่กนั  
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      ภาพประกอบ 9 การจดัสวนไทย 

  

 เป็นทีน่่าเสยีดายอยา่งยิง่ทีเ่ราหารปูแบบสวนดัง้เดมิของไทยเป็นตวัอยา่งใหช้นรุน่หลงัในป ั

จจุบนัดกูนัไดน้้อยมาก เพราะสว่นใหญ่เสยีหายหกัพงัไปหมด บางทกีถ็ูกรือ้ถอนเปลีย่นแปลง 

เป็นอยา่งอื่นไป ถงึแมส้วนในปจัจุบนัของเราทีม่จีดักนัมากมาย กย็งัไมม่รีปูแบบการจดัสวน 

ทีบ่่งบอกลกัษณะไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของไทย เหมอืนเชน่สวนจนี ญีปุ่น่ องักฤษหรอืฝรัง่เศส 

ซึง่มรีปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีส่ามารถสือ่ความหมายไดว้า่เป็นของชาตไิหน    

        สวนในสมยัเมือ่50-100 ปีทีแ่ลว้ นิยมสรา้งบา้นใตถุ้นสงู เน่ืองจากน้ําทว่มอยูเ่ป็นประจาํ 

ต่อมาในสมยัหลงัมบีา้นทรงป ัน้หยาและอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากยโุรป หรอืตะวนัตก 

ใตถุ้นจะลดตํ่าลงมากและถา้เป็นบา้นผูม้ฐีานะดกีม็กัจะเป็นผนงัก่ออฐิถอืปนูประกอบผนงัไมบ้า้ง 

แต่ชว่งล่างหรอืฐานรากอาคารจะเป็นปนูและนิยมก่อปิดมใิหเ้หน็สว่นทีเ่ป็นใตถุ้น แต่เปิดชอ่งลม 

ใหร้ะบายอากาศออกได ้การจดัแต่งบรเิวณภายนอกบา้นกม็กัจะปลกูไมผ้ลหลงับา้น เชน่ มะมว่ง  

ขนุน ชมพู ่กระทอ้น สาเก ละมดุและอื่น ๆ นอกจากไมผ้ลแลว้กม็พีชืสวนครวัซึง่นิยมปลกู 

ไวห้ลงับา้น สว่นหน้าบา้นจะเป็นสวนพกัผอ่นและจดัแต่งใหส้วยงาม ระเบยีงบา้นหรอืชานเรอืน 
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กนิ็ยมจดัแต่งเชน่กนั ตน้ไมส้ว่นใหญ่ทีใ่ชม้กัจะเป็นไมด้ดัซึง่นิยมปลกูในกระถาง เพราะเหมาะกบั 

สภาพบ้านเมอืงเราทีน้ํ่าท่วมเสมอ ไม้ดอกนิยมใช้ไม้ดอกทีส่่งกล่ินหอมและไม้ใบสต่ีาง ๆ การปลูกต้นไม้ 

และการจดัแต่งกเ็พยีงปลกูใหม้รีะเบยีบ ดแูลใหเ้รยีบรอ้ยสวยงาม ตามรสนิยมและความชอบสว่นตวั  

ยงัไม่มรีปูแบบทีฉู่ดฉาดสะดุดตาอย่างในปจัจุบนันัน่เป็นสภาพการจดัแต่งโดยทัว่ ๆ ไปของชาวบา้น 

สว่นผูม้ยีศฐาบรรดาศกัดิแ์ละฐานะรํ่ารวยกจ็ะมทีุนทรพัยท์ีจ่ะจดัหาพนัธุไ์มท้ีส่วยงามและแปลกใหม ่

มาประดบันอกเหนือจากต้นไมพ้ืน้บ้าน ส่วนใหญ่ได้แนวคดิมาจากต่างประเทศ ลกัษณะการจดับรเิวณ 

และสวนในระยะนัน้กม็กัจะใหต้วัอาคารอยูช่ดิเน้ือทีด่า้นหน้าบา้นมาก มถีนนใหร้ถแล่นเขา้ไป 

จากประตูร ัว้หน้าบา้นผา่นเป็นวงเวยีนมลีานหญา้หรอืสนามตรงกลางโดยถนนจะเลีย้วโคง้ไปจอดรถ

หน้าตกึหรอืตวับา้นไดเ้ลย ก่อนจะมาเกบ็ในโรงรถ แต่ถา้เน้ือทีแ่คบลงหน่อยกจ็ะทาํถนนรถ 

เขา้ดา้นขา้ง และเลีย้วโคง้ไปจอดหน้าตกึไดก่้อนเขา้ไปเกบ็ในโรงรถเชน่กนั  ตน้ไมท้ีนิ่ยมปลกู 

สว่นใหญ่นอกจากไมผ้ลแลว้กจ็ะมไีมป้ระดบัประเภทปาลม์เชน่ หมากเขยีว หมากแดง เต่ารา้ง 

หมากคอ่มหรอืหมากนวล เป็นตน้ ไมด้อกหอม และไมใ้บสกีนิ็ยมกนัมาก ไมด้อกนิยมปลกูตาม 

แนวถนน  ในยคุนัน้กย็งัมไีมก่ีป่ระเภทเชน่ เขม็ บานชื่น  ดาวเรอืง  ดาวกระจาย  แวววเิชยีร  

เบญจรงค ์ แสยก  ลิ้นมงักร  ขาไก่หรอืชาดดัเป็นตน้ ไมด้ดัและไมป้ระดบัสว่นใหญ่นิยมปลกู 

ในกระถางตัง้โชวต์ามแนวถนน มมุตกึหรอืลานบา้นและชานเรอืน กระถางทีนิ่ยมใชอ้าจเป็น 

กระถางลายคราม   ปนูป ัน้ หรอืโอง่มงักรทีม่ลีวดลายสวยงาม ส่วนทีเ่ป็นลกัษณะคลา้ยวงเวยีน 

อาจเป็นวงกลมหรอืวงร ีมกัมสีนาม ประดบัดว้ยรูปป ัน้หรอืบ่อน้ําพ ุปจัจุบนัอาจหาดไูด ้

จากแถวถนนสาธร สรุวงศ ์สลีมหรอืบางลาํภ ูต่อมาไดม้กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงรปูแบบ 

สวนของบา้นเรา โดยกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบ ซึง่ประมาณ50 ปีทีแ่ลว้มอียูไ่ม่ถงึ 10 คน 

ไดเ้ลง็เหน็ว่าการแต่งสวน  ควรจะมบีทบาทและ ความสาํคญัต่อตวัอาคารมากกวา่น้ี  

ควรจะมคีวามเหมาะสมและเสรมิสรา้งชวีติชวีาใหก้บัตวัอาคาร การพฒันาเริม่ตน้จากการปรบัปรงุ 

รปูแบบสวนเดมิบางสว่น โดยนําเอาวสัดุอื่น ๆ มาใชป้ระกอบ  เชน่  หนิ  กรวด  ขอนไม ้นํามาจดั 

เป็นองคป์ระกอบรว่มกนัตน้ไมแ้ละหญา้ทีม่อียูเ่ดมิ ทาํใหเ้กดิความสวยงามและน่าสนใจยิง่ขึน้ 

สวนในลกัษณะนัน้เรยีกวา่สวนหยอ่ม ซึง่ต่อมาไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายมาจนถงึปจัจุบนั 

และยงัไดจ้ดัใหม้กีารประกวดจดัสวนขึน้ ปจัจุบนัไดพ้ฒันาเป็นสวนหนิ สวนน้ํา สวนประกอบน้ํา สวนป่า 

สวนทราย สวนกรวดและอืน่ ๆ ตามสมยันิยม  
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 1.3 วตัถปุระสงคข์องการจดัสวน 

 เอือ้มพร วสีมหมาย (2525:29) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสอืการจดัสวนเบือ้งตน้ดงัน้ี 

 สวนมคีวามจาํเป็นต่อสภาพรา่งกายและจติใจของเจา้ของสถานที ่

ดงันัน้การจดัสวนจงึมคีวามจาํเป็นในหลายทางต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์

จงึเป็นเหตุใหม้กีารจดัสวนขึน้เพือ่บรรลุถงึจุดประสงคต่์างๆ 

   1.3.1 สวนจดัขึน้เพือ่ลดเสยีงรบกวนจากถนนหรอืเพือ่นบา้น  

   1.3.2 เพือ่เป็นการกรองฝุน่ละอองทีก่ระจายทัว่ไปในอากาศ โดยเลอืกใชพ้นัธุ์ไม ้

ทีส่ามารถกรองฝุน่ไดม้าก 

   1.3.3  เพือ่เป็นการปิดบงัสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมของบรเิวณใกลเ้คยีง 

   1.3.4   เพือ่ความเป็นสว่นตวั ป้องกนัการลกัลอบมองจากภายนอกทีพ่กัอาศยั 

   1.3.5   เพือ่ความสวยงามและความสขุทางใจ 

   1.3.6   เพือ่ประโยชน์ใชส้อย เชน่ การปลกูผกัสวนครวั 

   1.3.7   เพือ่ใชเ้ป็นสถานีในการออกกาํลงักาย 

 จกัรพนั  อกักพนัธานนท ์(2537: 26) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการจดัสวนไวใ้นหนงัสอื 

การตกแต่งบรเิวณเบือ้งตน้วา่ 

 นบัแต่โบราณกาลมนุษยเ์รารูจ้กัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ปกป้องคุม้ครองตนเองใหอ้ยูร่อดปลอ

ดภยัจากภยัธรรมชาตแิละสตัวป์า่ ต่อมามนุษยเ์รากร็ูจ้กันําสตัวม์าเลีย้งไวเ้ป็นเพือ่น ไวใ้ชง้าน 

และไวเ้ป็นอาหาร รูจ้กัทําคอก ทํารัว้ ทําอาณาเขตของบา้นใหเ้ป็นสดัส่วน นําต้นไมม้าปลูกเป็นอาหาร 

ใหร้ม่เงาและประดบัใหส้วยงามและกพ็ฒันากนัมาเรือ่ย ๆ ความสาํคญัของการจดัแต่งบรเิวณบา้น 

ดว้ยตน้ไมด้อกไม ้แต่ก่อนนัน้กเ็พยีงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจติใจและสุขภาพของเจา้ 

ของหรอืบุคคลในสถานทีนั่น้เป็นสําคญั เช่น ปลูกพชืผกัผลไมไ้วร้บัประทาน ไวร้กัษาโรค ปลูกไมใ้หญ่ 

ไวใ้หเ้กดิความรมรืน่เยน็สบาย ปลูกไมด้อกไวดู้เล่นและประดบับ้าน เพือ่ความสวยงามและเพลดิเพลนิ 

ชื่นใจกบัรูปร่าง สสีนัและกลิน่ เหล่าน้ีเป็นต้น แต่เมือ่บ้านเมอืงพฒันาและเจรญิมากขึน้ ตกึรามบ้านช่อง 

ถนนหนทาง โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ ๆ กถ็ูกสรา้งขึน้มากมาย  เบยีดเสยีดแออดัจนถูกเรยีกวา่ 

ปา่คอนกรตี การจดัแต่งสวน การปลกูตน้ไมแ้ละจดับรเิวณบา้น อาคารทีพ่กัอาศยั และสถานทีต่่าง ๆ 

เริม่มบีทบาทสาํคญั ทัง้เหตุผลและความจาํเป็นมากขึน้  พอสรปุไดด้งัต่อไปน้ี  
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     1.  เพือ่สรา้งความโออ่า่สงา่งามหรอืเพือ่ความสวยงามและน่าอยูอ่าศยัของตวัอาคาร  

     2.  เพือ่ทาํใหเ้กดิความเป็นสว่นตวัเมือ่มองจากภายนอกบา้น เชน่ 

ภายในบา้นมสีระวา่ยน้ํา หรอืมมีมุสงบสว่นตวั 

     3.  เพือ่ปิดบงัสภาพแวดลอ้มทีไ่มน่่าด ูเชน่ การปลกูตน้ไมเ้พือ่บดบงัสว้ม กองขยะ  

     4.  เพือ่ลดความไมน่่ารืน่รมยข์องตวัอาคาร เชน่ อาคารรปูทรงสีเ่หลีย่ม   

     5.  เพือ่ชว่ยลดปญัหาฝุน่ละอองทีม่อียูใ่นบรรยากาศ  

     6. เพือ่ลดเสยีงรบกวนจากผูค้นและยวดยานบนทอ้งถนนมกัใชพุ้ม่ไมห้นาหรอืไมย้นืตน้  

     7.  เพือ่เป็นสถานทีค่ลายเครยีดหลงักลบัจากทาํงาน  

     8.  เพือ่เป็นงานอดเิรกยามวา่ง  
 โดยความรูจ้ากการศกึษาเรือ่งประโยชน์ของการจดัสวนทาํใหผ้ทูาํการวจิยัมคีวามเขา้ใจกั

บประโยชน์ของการจดัสวนซึง่สามารถนําเอาไปใชเ้ป็นหลกัเกณในการออกแบบ ชุดกระถางสาํหรบั 

จดัสวนเพือ่ใหย้งัสามารถสรา้งประโยชน์เชน่เดยีวกบัสวนโดยปกตไิด ้  

  

2. รปูแบบและประเภทของการจดัสวน  

 เอือ้มพร วสีมหมาย(2527: 165)ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสอื หลกัการจดัสวนเบือ้งตน้วา่ 

การจดัสวนสามารถแบ่งไดเ้ป็น2รปูแบบ หรอื 2 ประเภทคอื การจดัสวนแบบ Formal style 

เป็นการจดัสวนทีใ่ชร้ปูแบบของรปูทรงเลขาคณติเป็นหลกัเชน่การจดัพืน้ทีใ่หเ้ป็นรปูสีเ่หลีย่ม 

สามเหลีย่มและ ทรงกระบอกเป็นตน้ ทัง้น้ีมคีวามนิยมในการจดัใหม้คีวามสมดุลทีเ่ทา่กนัทัง้ซา้ย 

และขวาซึง่ตอ้งเหมอืนและเทา่กนัทุกอยา่ง สว่นอกีแบบหน่ึงคอืการจดัสวนแบบ Informal style 

เป็นการจดัสวนทีไ่มย่ดึรปูทรงเลขาคณติเป็นหลกั และไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามสมดุลทีเ่ทา่กนั 

 สมจติ (2538: 39) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสอื การวางผงัและการตกแต่งบรเิวณวา่ การจดัสวน 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น2ประเภทเป็นหลกัคอื แบบเรขาคณติ มลีกัษณะเดน่ในการจดัความสมดุล 

ไดร้บัความนิยมในประเทศยโุรปจงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่ Europian Style Garden สว่นแบบที ่2 

เป็นการลอกเลยีนแบบความงามตามธรรมชาต ิแลว้จงึนํามาทาํการจดั ปรปัปรงุและเพิม่เตมิ 

แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความเป็นเอกลกัษณ์ของธรรมชาต ิ
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 กรมอาชวีศกึษา(2529: 15) ไดอ้ธบิายการจาํแนกประเภทของการจดัสวนไว ้2ประเภท คอื 

1 สวนประดษิฐห์รอืสวนเรขาคณติ การจดัแปลงดอกไม ้ตน้ไม ้ตลอดจนทางเดนิต่างในรปูแบบของ 

รปูเรขาคณติ จุดศนูยก์ลางของสวนนิยมสรา้งเป็นนํา้พงุ หรอื ประตมิากรรมต่าง สว่นรปูแบบที ่2 คอื 

การจดัสว่นแบบ Informal ทีไ่มอ่าศยัรปูทรงเรขาคณติแต่อาศยัจงัหวะในการจดัวาง เพือ่สรา้ง 

ความสมดุลใหก้บัสวนแต่ไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารจดัซา้ยขวาเทา่กนั 

 จากการศกึษาการจาํแนกประเภทของสวนทีก่ล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรปุไดว้า่การจดัสวน 

แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบคอื   

  2.1 สวนแบบประดิษฐ ์(Formal  style) 

  2.2 สวนแบบธรรมชาติ (Informal  style) 

 2.1 การจดัสวนแบบประดิษฐ ์เป็นการนํารปูแบบเรขาคณติเขา้มาใชใ้นการออกแบบ  

ซึง่จะใชห้ลกัในการจดัสวนแบบสมดุล (Balance) ซึง่มกัจะมจุีดศนูยก์ลางเป็นน้ําพหุรอืประตมิากรรม 

ตัง้ไวบ้รเิวณกลางสวน  และตน้ไมท้ีนํ่ามาตกแต่งจะมกีารตดัแต่งเป็นรปูรา่งเฉพาะ โดยปลกูเวน้ 

จงัหวะของสวนทีเ่ทา่ ๆ กนั 

 การปรปัพืน้ทีใ่นการจดัสวนแบบประดษิฐนิ์ยมในการปรบัพืน้ทีใ่หม้ขีนาดเทา่กนัไมนิ่ยมให้

พืน้ทีส่งูตํ่า จงึจาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการจดัตน้ไมแ้ละวสัดุต่างใหเ้ป็นรปูเรขาคณติ เชน่ ตน้ไมใ้หญ่ 

และพุม้ไมต่้างๆจะถูกตกแต่งใหเ้ป็นรปูทรงกรวย สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่มเป็นตน้ 

ทางเดนิในสวนสว่นใหญ่จะมลีกัษณะเป็นเสน้ตรง หรอือาจจะมเีสน้โคง้บางเลก็น้อย 
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ภาพประกอบ 10 การจดัสวนแบบประดษิฐ ์

 

  2.2. สวนแบบธรรมชาติ(Informal  style) เป็นการจดัสวนเพือ่เลยีนแบบธรรมชาต ิ

การปรปัพืน้ทีม่ลีกัษณะสูงต่ําไม่เท่ากนัเพือ่เป็นการเลยีนแบบธรรมชาต ิการวางต้นไมเ้น้นความสมดุล 

แบบซา้ย – ขวา ไมเ่ทา่กนัในการจดัวาง ใหต้น้ไมเ้ตบิโตแบบอสิระ การเลอืกพนัธ์ุไมนิ้ยมเลอืก

พนัธุไ์มท้ีม่สีไีมฉู่ดฉาด สว่นใหญ่จะเน้นเป็นสเีขยีว เพือ่เน้นใหเ้หน็การตดักนัของสดีอกไมท้ี ่

อยู่ในสวน ทางเดนิที่อยู่ในสวนนัน้จะเป็นรูปแบบที่เล ียนแบบมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่ 

จะใชเ้สน้โคง้เพือ่เป็นไปตามสว่นต่างๆของสวนซึง่สวนแบบน้ีเป็นทีนิ่ยมในการจดัสงู เน่ืองจากคน 

สว่นใหญ่ตอ้งการใกลช้ดิกบัธรรมชาตแิละใหค้วามรม่รืน่ สวนธรรมชาตจิาํแนกได ้ ดงัน้ี 

 สวนบาหลี  มกัใชป้ระตมิากรรมยกัษ ์ สงิห ์ เทวรปู  นางอปัสร  ฯลฯ มาใชใ้น 
การตกแต่งสวน  
 สวนญ่ีปุ่ น  มกัใชไ้มไ้ผม่าประดบัเป็นรัว้  มตีะเกยีงหนิ  อา่งน้ําหนิ  กรวด  ทราย  มาเป็น
องคป์ระกอบในการจดัตกแต่งสวน  
  สวนโมรอ็กโก  มกัมน้ํีาเป็นสว่นประกอบ  เล่นสสีนัของกาํแพง  และใชว้สัดุปนูฉาบแบบ
ดบิ ๆ และมพีรรณไม ้ประเภทของปาลม์และสม้ในการจดัสวน  
  สวนเมืองร้อน  มอีงคป์ระกอบ เชน่ น้ําตก  หนิ  โอง่  ไห และมพีรรณไมเ้มอืงรอ้น เชน่ 
พลบัพลงึ  เอือ้งหมายนา  กระดาด ฯลฯ  เป็นองคป์ระกอบในการจดัสวน 
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3. สวนแนวใหม่(Modern style) 
 จากการเอกสารเรือ่งการจดัสวนทาํใหเ้หน็ไดว้า่การจดัสวนแนวใหมเ่ป็นรปูแบบการจดัสว
นทีเ่หมาะสมกบัการจดัสวนในอาคารชุดเน่ืองจากเป็นสวนทีม่กีารดแูลงา่ยและมจีดัทีส่ะดวกรวดเรว็ 

และใชป้รมิาณพรรณไมน้้อย(อศิราแพงส.ี2553:47-50) โดยสวนแนวใหมม่รีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 สวนแนวใหม่(Modern style) 
คอืสวนมากจนิตนาการทีผู่จ้ดัตอ้งการสือ่ออกมาถงึผูช้ม  จรงิๆแลว้สวนโมเดริน์มทีีม่าจากการลอกเ
ลยีนแบบธรรมชาต ิ เชน่เดยีวกบัสวนอื่นๆแต่ไมจ่าํกดัเฉพาะบ่อน้ํา  น้ําตก  หรอืภเูขา  แต่รวมถงึ 

อาคารและตกึรามบา้นชอ่ง  และสภาพแวดลอ้มใกลต้วั  เพยีงแต่สวนโมเดริน์มกัตดัทอนรายละเอยีด
ของธรรมชาตเิหลอืเพยีงเสน้ดา้ย สสีนั หรอืผวิสมัผสัทีส่ ือ่ออกมาเป็นสญัลกัษณ์เทา่นัน้ จนบางครัง้ 
หากไมอ่ธบิายกอ็าจดไูมอ่อกวา่สิง่ทีส่ ือ่ออกมามคีวามหมายอยา่งไร 
             หากเปรยีบสวนเหมอืนภาพวาด  สวนโมเดริน์จะเหมอืนภาพแอ๊บสแตรค็ท ์(abstract) 
ทีส่ือ่ความหมายเป็นนามธรรม  คอืมสีญัลกัษณ์มากมายใหต้คีวามหรอืจนิตนาการจากภาพทีเ่หน็   
โดยเฉพาะหากไดร้บัการบอกเล่าถงึแนวคดิของภาพ  ภาพทีด่ไูมรู่เ้รือ่งกจ็ะมเีรือ่งราวและทีม่าทีไ่ป 

จนทาํใหผู้ช้มรูส้กึสนุกไปกบัเรือ่งทีเ่ล่าอยูใ่นขณะนัน้  สวนโมเดริน์กเ็ชน่เดยีวกนั  เมือ่ไดร้บัทราบ 

และเขา้ใจถงึแนวคดิของสวนนัน้ๆวา่ตอ้งการสือ่ถงึอะไร มทีีม่าทีไ่ปอยา่งไร ผูช้มจะรูส้กึสนุกไปกบั 

การชมสวนนัน้ๆ 
 จนิตนาการของสวนโมเดริน์จงึเป็นตวัเชือ่มต่อทีช่ว่ยรอ้ยเรยีงเรือ่งราว รวมทัง้แนวคดิและ
วธิกีารออกมาเป็นภาพสญัลกัษณ์ซึง่มทีัง้ความแตกต่างทีด่ขูดักนั  ความเรยีบงา่ย  สสีนัทีร่นุแรง     

การเล่นลวดลายวสัดุหรอืผวิสมัผสั  เสน้สาย  สญัลกัษณ์  และเรือ่งราวในสวนบางสวนจดัแบบเรยีบ
งา่ย  อาจโรยกรวดทัง้สวน  มตีน้เขม็กุดัน่โผล่มาแคส่องตน้  บางสวนอาจทากาํแพงสน้ํีาเงนิเขม้       

วางเกา้อีร้ปูทรงทนัสมยัสขีาวและกระถางตน้ไมร้ปูทรงเรยีบงา่ย  บางสวนอาจนําแผน่ทางเดนิวาง 

ต่อกนัเป็นเสน้สายหรอืลายกราฟิกในสวน  ดคูลา้ยสวนฟอรม์ลัหรอืสวนประดษิฐ ์ โดยเสน้สาย 

ดงักล่าวลอ้ไปกบัรปูแบบของอาคารและมกัมปีระตมิากรรมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ใหจ้นิตนาการกนัต่อ      

อยูบ่รเิวณใจกลางสวน 
 สวนโมเดริน์ทีจ่ดัอยา่งเรยีบงา่ย  มตีน้ไมน้้อยตน้และเพิม่ในสว่นงานฮารด์สเคป จงึมขีอ้ด ี

ในเรือ่งการดแูลทีง่า่ยและเหมาะกบัพืน้ทีแ่คบ  เพราะจะทาํใหส้วนโปรง่โล่ง  ไมร่กทบึ  แต่ขณะเดยีว
กนัสวนลกัษณะน้ีกไ็มเ่หมาะกบัสภาพพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัแสงแดดจดั  เพราะจะทาํใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นสวนรูส้กึ 

ไมส่บายตวั 
 ดงันัน้ก่อนทีจ่ะลงมอืเลอืกรปูแบบของสวนจงึควรพจิารณาถงึความเหมาะสมของสภาพพืน้
ทีท่ีป่ระกอบกนัดว้ย  ผูท้ีจ่ะจดัสวนโมเดริน์จงึควรมคีวามชาํนาญในเรือ่งองคป์ระกอบ  โดยเฉพาะ 

งานฮารด์สเคปเพือ่แบ่งสดัสว่นของเสน้สายและสสีนัใหอ้อกมาน่าสนใจ  รวมทัง้ตอบสนองการใชง้าน
ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
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 เป็นสวนทีเ่น้นการใชแ้นวเสน้และรปูทรงเรขาคณติ ทีเ่รยีบงา่ยในการออกแบบ โดยใช ้
วสัดุตกแต่งทีด่ทูนัสมยัเขา้มาประกอบ เชน่ รปูประตมิากรรมต่างๆ การออกแบบอาจสือ่ความหมาย 
ถงึบางสิง่ ไมนิ่ยมใชพ้รรณไมป้รมิาณมากๆ แต่เลอืกใชเ้ฉพาะตน้ทีม่รีปูทรงทีโ่ดดเดน่ (อศิรา แพงส.ี 
2553) 
 3.1 ทศันียภาพของสวนแบบโมเดริน์ เน้นรปูทรงของกระบะปลกูพชืพรรณทีม่ลีกัษณะ 

แปลกตา เสรมิน้ําพุในสวนเพือ่สรา้งบรรยากาศใหส้ดชื่น มคีวามเคลื่อนไหว และสวยงามสวนคประดษิฐ์- 
เน้นเอกลกัษณ์ไทย ดว้ยไมด้ดัพวกตะโก ภาพกระกอบที1่0 การจดัสวนในพืน้ที ่หน้าบา้นขนาน 
กบัทีจ่อดรถ ขนาด 2.4 x 2 เมตร ตดิกบัลานทางเดนิเขา้บา้น ดา้นหน้าตดิกบัรัว้และถนน 
ไดร้บัแสงแดดจดัตลอดวนั 

 

ภาพประกอบ 11 สวนแบบโมเดริน์ 

 
 3.2 ทศันียภาพของสวนโมเดริน์ ใชร้ปูแบบของเสน้ซกิแซก็สรา้งการเคลื่อนไหว และเน้น 
พชืพรรณไมต้ระกลูเฟินหลายหลายชนิด อกีทัง้น้ําพหุนิแกรนิตทรงกลมเพิม่ความเคลื่อนไหว 
ของสวนภาพตวัอยา่งเป็นการจดัสวนในพืน้ทีห่น้าบา้นขนานกบัทีจ่อดรถ ขนาด 1 x 5 เมตร 
สภาพแสงแดดราํไร จดัโดยใชร้ปูแบบของเสน้ขอบกระบะปลกูแบบซกิแซก็และลดหลัน่ระดบัการ 
ปลกูทาํใหด้เูป็นภาพเคลื่อนไหว  
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ภาพประกอบ 12  สวนแบบโมเดริน์ 

 เหน็ไดว้า่การออกแบบสวนแบบโมเดริน์จะเป็นการออกแบบสวนทีนิ่ยมใชก้ารออกแบบ 
ดว้ยรปูทรงเลขาคณติเพือ่ใหเ้ขา้กบัเพือ่ใหเ้ขา้กบัพืน้ทีท่ีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัไดอ้ยา่งลงตวัเน้นการใชเ้สน้ 
หรอืการใชน้ํ้าเพือ่ใหเ้หน็ถงึการเคลื่อนไหวของสวน ใชต้้นไมน้้อยเพือ่สะดวกต่อการดูแล จงึได้แนวทาง 
ในการออกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูดงัน้ีคอื  
 1. ใชร้ปูทรงเลาคณติเป็นหลกัในการออกแบบ 
 2. ควรใชเ้สน้นําสายตาเพือ่ใหเ้กดิความเคลื่อนไหวในสวน 
 3. ใชต้น้ไมน้้อยเพือ่งา่ยต่อการดแูล 
 

4. หลกัการการออกแบบสวนและการเลือกพนัธไ์ม้ 
  4.1 องคป์ระกอบศิลป์ในการจดัสวน 
 การจดัสวนถอืวา่เป็นศลิปะอยา่งหน่ึง ซึง่จะตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบทางศลิปะ 
และหลกัศลิปะ  ซึง่จะประกอบดว้ย(เอ้อืมพร วสีมหมาย. 2530) 
                 4.1.1 เส้น(Line) ลกัษณะของเสน้ทีแ่ตกต่างจะก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั  
ซึง่ในการจดัสวน สิง่ทีท่าํใหเ้กดิเสน้ ไดแ้ก่ เสน้ทางเดนิในสวน ขอบแปลงของตน้ไม ้ลกัษณะของ 
เสน้ในสวน ไดแ้ก่ 
   เสน้ตรง   ใหค้วามรูส้กึแขง็แรง  มัน่คง  สงา่  

       เสน้นอน  ใหค้วามรูส้กึสงบ  เงยีบ  กวา้ง  พกัผอ่น  ตํ่า  
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   เสน้เฉียง   ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว  ไมม่ัน่คง  เรว็  โน้มเอยีง   

   เสน้ซกิแซก           ใหค้วามรูส้กึเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  

   เสน้โคง้                ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว  ออ่นโยน  นุ่มนวล  

   เสน้โคง้กน้หอย  ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว คลีค่ลาย  เมือ่มองจากภายใน 

ออกมาใหค้วามรูส้กึเตบิโต  เมือ่มองจากภายนอกเขา้ไปใหค้วามรูส้กึไมส่ิน้สดุ  มพีลงั  เคลื่อนไหว  

                 4.1.2 รปูร่าง(Shape)  เป็นการจดัวางสวนเป็นรปูรา่งต่าง ๆ โดยมกีารจดัวาง 

เป็นรปูแปลนในการจดัสวน  ซึง่มกีารนํารปูของเสน้เรขาคณติมาชว่ยในการจดัวาง  

                4.1.3 รปูทรง(form) เป็นการจดัทาํเป็นรปู 3 มติ ิซึง่การกาํหนดชนิดของตน้ไม ้

และสิง่ก่อสร้างทําให้เกิดความสูง  ซ่ึงผู้ออกแบบจะต้องใช้จินตนาการให้เป็นรูป 3 มติิ ขณะเขยีนแปลน 

เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    4.1.4 สี(Color) การใชส้ทีาํใหเ้กดิความรูส้กึของบรรยากาศและอารมณ์ 

ทีแ่ตกต่างกนั โทนสรีอ้น  เชน่สแีดง  สสีม้  เหลอืง และโทนสเียน็  เชน่ สเีขยีว  สน้ํีาเงนิ  มว่งคราม 

  สี                          ความรู้สึก 
  แดง  หงดุหงดิ  รนุแรง  แขง็กรา้ว  ตื่นเตน้ 
  เหลอืง เบกิบาน  สดใส  เรา้ใจ   มชีวีติชวีา             
  เขยีว  รม่เยน็   สงบ   พกัผอ่น 
  น้ําเงนิ สงบ  มัน่คง  เยอืกเยน็  อา้งวา้ง 
  มว่ง   สงบ   ภาคภมู ิ
  ขาว   สวา่ง   เบา 
  เทา   สงบ  สนัโดษ  นอบน้อม 
  ดาํ   สขุมุ  ลกึซึง้ ลกึลบั 
                 4.1.5 ผิวสมัผสั(textture) ตน้ไมแ้ละวตัถุทุกชนิดทีป่ลกูหรอืวางไวใ้นบรเิวณสวน 
ยอ่มแสดงถงึลกัษณะของผวิพรรณ ตน้ไมท้ีม่ใีบขนาดใหญ่จะมผีวิสมัผสัหยาบวา่ไมท้ีม่ใีบขนาดเลก็ 
                 4.1.6 ท่ีว่าง(space) การกําหนดทีว่่างในสวนเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ของพืน้ที ่ 
ความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับส่วนต่าง ๆ  ของสวน เช่น ตําแหน่งของสนามหญ้า ลานนัง่เล่น เป็นต้น   
               4.1.7 สดัส่วน (Proportion) เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งทีว่า่งกบัอตัราสว่น 
ของความกว้าง ยาว และสูง ที่มคีวามสมัพนัธ์กนั เกี่ยวข้องกบัความสมส่วนของรูปร่างและ 
รปูทรง เช่น ตน้ไมข้นาดใหญ่เหมาะกบัพืน้ทีข่นาดใหญ่ และตน้ไมข้นาดเลก็ควรใชต้น้ไมข้นาดเลก็ 
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   4.1.8 จงัหวะ (Rhythm) เป็นความต่อเน่ืองของกเสน้ รปูรา่ง และรปูทรง   
เชน่จงัหวะในการจดัวางตําแหน่งของตน้ไม ้ หากองคป์ระกอบทีซ่ํ้ากนัเกนิไปอาจทาํใหเ้กดิความ 
เบื่อหน่าย  ซึง่การจดัจงัหวะควรคาํนึงถงึระยะทีพ่อเหมาะกบัขนาดขององคป์ระกอบนัน้ ๆ  
   4.1.9ความกลมกลืน(Harmony) เป็นการจดัองคป์ระกอบศลิปะประเภทเดยีวกนั 
หรอืคลา้ยคลงึกนัในการจดั ซึง่จะตอ้งจดัใหเ้สน้ รปูทรง และส ีมคีวามสมัพนัธก์ลมกลนืกนั   
จะทาํใหภ้าพรวมของสวนดมูเีอกภาพ 
   4.1.10 ความขดัแย้ง(Contrast) ความขดัแยง้จะชว่ยสรา้งจุดเดน่ การสรา้ง 
ความขดัแยง้ทําไดโ้ดยใชค้วามแตกต่างขององคป์ระกอบ เช่น เสน้ หรอืรปูทรง หรอืส ีใหแ้ตกต่างกนั  
เชน่ ใชไ้มค้ลุมดนิใบใหญ่แทรกในพืน้ทีท่ีป่ลกูไมค้ลุมดนิใบเลก็ ชว่ยทาํใหด้เูดน่ขึน้ หรอืการ 
จดัวางกลุ่มตน้ไมท้ีม่สีขีองใบแตกต่างกนั จะทาํใหก้ลุม่ใบไมท้ีม่สีสีดดเูดน่ขึน้ 
   4.1.11 ความสมดุล(Balance) เกดิจากการวางองค์ประกอบใหเ้กดิความสมดุล 
อยา่งลงตวั การสรา้งจุดสนใจหลกัและรองจะชว่ยใหเ้กดิความสมดุลในสวนแต่ละมมุ เชน่การจดั 
วางองคป์ระกอบของสวนจะตอ้งใหม้แีนวแกนดิง่ ราบ เฉียง ตอ้งใหน้ํ้าหนกัฝ ัง่ซา้ย –วาของแนวแกน 
ใหส้มดุลกนั 
 

 

ภาพประกอบ 13 การจดัสวนแบบสมดุลซา้ยขวาเทา่กนั 
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ภาพประกอบ 14 การจดัสวนแบบสมดุลซา้ยขวาไมเ่ทา่กนั 

 

 นอกจากน้ี สมจติ โยธะคง(2530: 51) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของศลิป์ในการออกแบบ 

สวนไวด้งัน้ี 

 องค์ประกอบของศิลป์ (Composition)เป็นองค์ประกอบทีถู่กกําหนดขึน้ โดยธรรมชาติ 

เป็นองคป์ระกอบมูลฐานของความงาม ในการออกแบบจดัสวน จําเป็นตอ้งเขา้ใจคุณค่า และมูลฐาน 

ทีสํ่าคญัของความงาม สามารถนําไปใชใ้หเ้กดิความกลมกลนื องค์ประกอบของศลิป์ประกอบด้วยจุด 

(point) เสน้(line) ส ี(colour) รปูรา่งรปูทรง(shape and form)ลกัษณะผวิ(texture) ลวดลาย(pattern) 

และชอ่งวา่ง (space or voloume) 

 จุด(point) จุดเป็นสิง่แรกสุดของการเหน็ โดยความรูส้กึของเราแล้ว จุดไม่มคีวามกวา้ง 
ความยาว และความลกึ เป็นสิง่ที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกออกได้อกี ดงันัน้จุดจงึหยุดนิ่ง 
ไมม่กีารเคลื่อนไหว(static) ไมม่ทีศิทางและเป็นศนูยร์วม(centrlized) จุดเป็นองคป์ระกอบเริม่แรก 
ของรปูทรง จุดจงึเป็นตวักาํหนดปลายทัง้สองขา้งของเสน้จุดตดัของเสน้สองเสน้วางบรรจบกนั 
ของเสน้ทีม่มุของแผน่ระนาบ หรอืกอ้นปรมิาตร 
 ในธรรมชาตเิราจะเหน็จุดกระจายซํ้า ๆ อยูท่ ัว่ไปในทีว่า่ง เชน่ จุดทีส่กุใสของกลุม่ดาว 
ในทอ้งฟ้า ลายจุดในตวัสตัวแ์ละพชืบางชนิด เมือ่เราอยูใ่นทีส่งู ๆ แลว้มองลงมายงักลุ่มคน จะเหน็ 
เป็นจุดกระจายเคลื่อนไหวไปมา หรอืรวมกลุ่มกนั ตวัจุดเองนัน้ เกอืบจะไมม่ ีความสาํคญัอะไรเลย 
เน่ืองจาไมม่รีปูรา่ง ไมม่มีติ ิแต่เมือ่จุดน้ี ปรากฏตวัในทีว่า่ง กจ็ะทาํใหท้ีว่า่งนัน้ มคีวามหมายขึน้มา 
ทนัท ีเชน่ ถา้ในทีว่า่งนัน้มจุีดเพยีงจุดเดยีว ทีว่า่งกบัจุดจะมปีฏกิรยิาผลกัดนัโตต้อบซึง่กนัและกนั 
จุดทีอ่ยูก่ึง่กลางบรเิวณจะมัน่คง(stable) สงบ ไมเ่คลื่อนที ่และเป็นสิง่สาํคญัโดดเดน่ แต่เมือ่จุดถูก 
ยา้ยออกจากกึง่กลาง บรเิวณรอบๆ จะดูแกร่งขึน้ และเริม่แย่งกนั เป็นจุดเด่น ของสายตา แรงดงึสายตา 
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จะเกดิขึน้ระหวา่งจุดกบับรเิวณรอบ ๆ สว่นจุดทีร่วมกนัหนาแน่น เป็นกลุ่ม เสน้รปูนอก หรอืเสน้ 
โครงสรา้งของกลุ่มจะปรากฏใหเ้หน็ในจนิตนาการ และจุดทีซ่ํ้า ๆ กนัในจงัหวะต่าง ๆ จะใหแ้บบรปู 
(pattern) ของจงัหวะทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งไมจ่าํกดั 
 เส้น(line) เสน้เป็นพืน้ฐานของโครงสรา้งของทุกสิง่ในจกัรวาล เป็นสิง่สาํคญั 
ทีส่ดุในการออกแบบ สิง่ต่าง ๆ ลว้นเกดิจากเสน้ประกอบเขา้ดว้ยกนั ความหมายของคาํวา่เสน้คอื 
   เสน้เกดิจากจุดทีต่่อกนัในทางยาว 
  เสน้เป็นขอบเขตของทีว่า่ง ขอบเขตของสิง่ของ ขอบเขตของรปูทรง ขอบเขตของ 
น้ําหนกั(และขอบเขตของส)ี 
   เสน้เป็นขอบเขตของกลุม สิง่ของ หรอืรปูทรงทีร่วมกนัอยู ่เป็นเสน้โครงสรา้งทีเ่หน็ได ้
ดว้ยจนิตนาการ 
 คุณลกัษณะของเสน้ เสน้มมีติเิดยีว คอืความยาว เสน้ขัน้ตน้ทีเ่ป็นพืน้ฐานม ี2 ลกัษณะ 
คอืเสน้ตรง กบัเสน้โคง้ เสน้ทุกชนิด สามารถ แยกออกเป็น เสน้ตรงกบัเสน้โคง้ไดท้ัง้สิน้ เสน้ลกัษณะ 
อื่น ๆ ซึง่เราเรยีกวา่ เสน้ขัน้ที ่2 เกดิจากการประกอบกนั เขา้ของเสน้ตรง และ/หรอืเสน้โคง้ เชน่ 
เสน้ฟนัปลา เกดิจากเสน้ตรงมาประกอบกนั และเสน้โคง้ ทีป่ระกอบกนัหลาย ๆ เสน้ กจ็ะได ้
เสน้ลกูคลื่น หรอื เสน้เกลด็ปลา เป็นตน้ นอกจากน้ีเสน้ยงัมทีศิทางของเสน้ ไดแ้ก่ แนวราบ แนวดิง่ 
แนวเฉียงเป็นตน้ สว่นขนาดของเสน้ เสน้ไมม่คีวามกวา้ง จะมแีต่เสน้บาง เสน้หนา เสน้เลก็ เสน้ใหญ่ 
ความหนาของเสน้จะตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัความยาว หากเสน้สัน้ และมคีวามหนามาก 
กจ็ะหมดคุณลกัษณะของความเป็นเสน้กลายเป็นรปูรา่ง (shape) สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
 ความรู้สึกท่ีเกิดจากลกัษณะของเส้น 
   เสน้ตรง ใหค้วามรูส้กึแขง็แรง แน่นอน ตรง เขม้ ไมป่ระนีประนอม แลเอาชนะ 
 เสน้โคง้น้อย หรอืเสน้เป็นคลื่นน้อย ๆ ใหค้วามรูส้กึสบาย เปลีย่นแปลงได ้เลื่อนไหล 
ต่อเน่ือง มคีวามกลมกลนื ในการเปลีย่นทศิทาง ความเคลื่อนไหวชา้ ๆ สภุาพ นุ่ม อิม่เอบิ แต่ถา้ใช ้
เสน้ลกัษณะน้ีมากเกนิไป จะใหค้วามรูส้กึกงัวล เรือ่ยเฉ่ือย ขาดจุดหมาย 
   เสน้โคง้วงแคบ เปลีย่นทศิทางรวดเรว็ มพีลงัเคลื่อนไหรนุแรง 
   เสน้โคง้ของวงกลม การเปลีย่นทศิทางทีต่ายตวั ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ใหค้วามรูส้กึ 
เป็นเรือ่งซํ้า ๆ เป็นเสน้โคง้ ทีม่รีะเบยีบ มากทีส่ดุ แต่จดืชดืไมน่่าสนใจ เพราะขาดความเปลีย่นแปลง 
   เสน้โคง้กน้หอย ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหวคลีค่ลาย เตบิโต เมือ่มองจาก ภายในออกมา 
และถา้มองจากภายนอกเขา้ไป จะใหค้วามรูส้กึทีไ่มส่ิน้สดุของ พลงัเคลื่อนไหว 
   เสน้ฟนัปลาหรอืเสน้คดทีห่กัเหโดยกะทนัหนั เปลีย่นทศิทางรวดเรว็มากทาํใหป้ระสาท 
กระตุก ใหจ้งัหวะกระแทก รูส้กึถงึกจิกรรมทีข่ดัแยง้และความรนุแรง 
    ความหมายของเส้น ความรูส้กึทีเ่กดิจากทศิทางของเสน้เสน้ทุกเสน้มทีศิทาง คอื ทางตัง้ 
ทางนอน และทางเฉียง ในแต่ละทศิทางจะใหค้วามรูส้กึต่างกนั 
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 เส้นตัง้ ใหค้วามรูส้กึมัน่คง แขง็แรง พุง่ขึน้ จรงิจงั เงยีบขรมึ และใหค้วามสมดุล 

เป็นสญัลกัษณ์ของความถกูตอ้ง ซื่อสตัย ์มคีวามสมบรูณ์ในตวั สงา่ ทะเยอทะยาน และรุง่เรอืง  

 เส้นนอน ใหค้วามรูส้กึพกัผอ่น ผอ่นคลา เงยีบ เฉย สงบ  

 เส้นเฉียง เป็นเสน้ทีอ่ยูร่ะหวา่งเสน้ตัง้กบัเสน้นอน ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว ไมม่ัน่คง 

ไมส่มบรูณ์ ตอ้งการเสน้เฉียงอกีเสน้หน่ึงมาชว่ยใหม้ัน่คงสมดุลในรปูของมมุฉาก  

 เส้นท่ีเฉียงและโค้ง ใหค้วามรูส้กึทีข่าดระเบยีบตามยถากรรม 

ใหค้วามรูส้กึพุง่เขา้หรอืพุง่ออกจากทีว่า่ง 

 รปูร่างและรปูทรง (shape and form) 
   รปูร่าง (shape) เกดิจากการนําเสน้ตรง และเสน้โคง้มาประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเป็นรปู 
รูปร่างประกอบด้วยด้าน 2 ด้าน คอื ด้านกวา้งและด้านยาว เรยีกว่ารูป 2 มติ ิรูปร่างมเีฉพาะพืน้ผวิหน้า 
ของรปูเทา่นัน้ ไมม่สีว่นลกึสว่นหนา รปูรา่งมลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป เชน่ 
  รปูรา่งตามธรรมชาต(ิorganic shape) เป็นรปูรา่งทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ 
  รปูรา่งเรขาคณติ(geometric shape) เป็นรปูรา่งทีป่ระกอบดว้ยเสน้ตรงและเสน้โคง้ 
เชน่ รปูครึง่วงกลม รปูวงกลม รปูสามเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่ม รปูหา้เหลีย่ม เป็นตน้  
  รปูรา่งอสิระ(free shape) เป็นรปูรา่งต่ง ๆ ทีน่อกเหนือจากรปูรา่งตามธรรมชาต ิ
และรปูรา่งเรขาคณติ  
  จากวชิาเรขาคณิตรูปทีเ่รยีบง่ายทีสุ่ดคอื รูปวงกลม รูปสามเหลีย่ม และรูปสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
  รปูวงกลม คอื จุดเป็นจาํนวนมากเรยีงตวัโดยมรีะยะหา่งเทา่ ๆ กนัรอบจุดหน่ึง 
วงกลมเป็นรปูทีร่วมเป็นจุดศนูยก์ลาง(centralized) และเป็นรปูทีจ่บในตวัเอง เมือ่วางวงกลมให ้
อยูใ่นศนูยก์ลางบรเิวณจะยิง่เน้นใหเ้กดิความรูส้กึมุง่สูศ่นูยก์ลาง และเมือ่ประกอบวงกลมกบั 
รปูทรงตรง หรอืเป็นเหลีย่ม หรอืใสอ่งคป์ระกอบอื่นตามแนวรอบวง จะทาํใหเ้กดิความรูส้กึ 
ถงึการหมุน รูปสามเหลีย่ม เป็นตวัแทนความเสถยีร(stability) และจะเสถยีรอย่างยิง่ เมือ่ตัง้บนด้านใด 
ดา้นหน่ึง หากตัง้บนจุดยอดจะเป็นไดท้ัง้สถานะสมดุลอยา่งล่อแหลม หรอืสถานะไมเ่สถยีร 
ซึง่มกัจะใหค้วามรูส้กึลม้ควํ่าไปดา้นใดดา้นหน่ึง  
  รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั เป็นรปูทีบ่อกถงึความบรสิทุธิม์เีหตุผล เป็นรปูทีห่ยดุน่ิง (static) 
และเป็นกลางจะไมแ่สดงทศิทางดา้นใดดา้นหน่ึอยา่งชดัเจน สว่นรปูสีเ่หลีย่มอื่น ๆ อาจถอืไดว้า่ 
เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงไปจากสีเ่หลีย่มจตุัรสั โดยการเพิม่สว่นสงู สว่นกวา้ง และเชน่เดยีว 
กบัสามเหลีย่ม เมือ่ตัง้บนดา้นใดดา้นหน่ึงจะรูส้กึเสถยีรและจะมพีลงัเคลื่อนไหว (dynamic) 
เมือ่ตัง้บนมมุใดมมุหน่ึง 
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  รปูทรง (form) หมายถงึโครงสรา้งของสิง่ต่าง ๆ ประกอบดว้ยดา้น 3 ดา้น 
คอืดา้นกวา้ง ดา้นยาว และดา้นหนา เป็นรปู 3 มติ ิรปูทรงสามารถวดัขนาดและปรมิาตรได ้
รปูทรงมลีกัษณะแตกต่างกนั เชน่  
   รปูทรงธรรมชาต ิ(organic form) ไดแ้ก่รปูทรงทีเ่หมอืนวตัถุจรงิในธรรมชาต ิ 
   รปูทรงเรขาคณติ (geometric form) ไดแ้ก่รปูทรงกลม รปูทรงวงร ีรปูทรง 
สามเหลีย่ม หรอืรปูทรงเหลีย่มอื่น ๆ เป็นตน้  
   รปูทรงอสิระ (free form) ไดแ้ก่รปูทรงอื่น ๆ ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยรปูทรงธรรมชาต ิ
และรปูทรงเรขาคณติ ในงานตกแต่งนิยมใชร้ปูทรงทัง้สามชนิดในอตัราทีพ่อเหมาะ แต่ถา้ใชร้ปูทรง 
เหล่าน้ีมากเกนิไปจะขาดจุดเดน่ มองดซูบัซอ้นยุง่เหยงิ 
  ความรู้สึกต่อรปูทรงต่าง ๆ 
   รปูทรงกลม (sphere) เป็นรปูทรงทีเ่ป็นศนูยก์ลางของตนเอง มองดเูสถยีร 
เมือ่วางบนพืน้ลาดเอยีงจะเกดิการเคลื่อนทีแ่บบหมนุ  
   รปูทรงกระบอก (cylinder) มแีกนเป็นศนูยก์ลางถา้ตัง้บนผวิหน้าวงจะรูส้กึเสถยีร 
และจะไมเ่สถยีรเมือ่แกนกลางเอยีงไป  
   รปูทรงกรวย (cone) เมือ่ตัง้บนฐานวงกลมจะเสถยีรมาก หากแกนดิง่เอยีงหรอื 
ลม้จะไมเ่สถยีรแต่ถา้ตัง้บนจุดยอดจะมสีถานะสมดุลได ้ 
   รปูทรงปิระมดิ (pyramid) มคีุณสมบตัคิลา้ยรปูทรงกรวย โดยทีร่ปูทรงกรวย 
จะมลีกัษณะนุ่มนวล (soft) แต่รปูทรงปิระมดิมลีกัษณะทีก่ระดา้ง (hard) และเป็นเหลีย่มมมุ  
   รปูทรงลกูบาศก ์(cube) เป็นรปูทรงทีม่สีีเ่หลีย่มจตุัรสัเทา่กนัหกหน้า มขีอบยาว 
เทา่กนั 12 ขอบ รปูทรงลกูบาศกเ์ป็นรปูทรงทีเ่สถยีร ไรท้ศิทางและการเคลื่อนไหว 
  ลกัษณะผิว (texture)ลกัษณะผวิ หมายถงึ ลกัษณะของบรเิวณพืน้ผวิของสิง่ต่าง ๆ 
เมือ่สมัผสัจบัตอ้งหรอืมองเหน็แลว้รูส้กึไดว้า่หยาบ ละเอยีด เป็นมนั ดา้น ขรขุระ เป็นเสน้ เป็นจุด 
เป็นกํามะหยี ่เป็นต้น ลกัษณะผวิของวสัดุทีใ่ชใ้นงานศลิปี์ความสําคญัต่อความงามในดา้นสุนทรยีภาพ 
ลกัษณะผวิจะมคีวามหมายทัง้ในดา้นการสมัผสัโดยตรงและจากการมองเหน็ ทาํใหเ้กดิความสขุ 
ทัง้ทางกายและทางใจ ลกัษณะผวิของงานศลิป์ อาจจะเป็นลกัษณะผวิตามธรรมชาต ิสามารถ 
จบัตอ้งได ้เชน่ ลกัษณะผวิของกระดาษทราย ผวิสม้ หรอืลกัษณะผวิทีท่าํเทยีมขึน้ ซึง่เมือ่มองด ู
จะรูส้กึวา่หยาบหรอืละเอยีด แต่เมือ่สมัผสัจบัตอ้งกลบักลายเป็นพืน้ผวิเรยีบ ๆ เชน่ วสัดุสงัเคราะห ์
ทีท่าํลกัษณะพืน้ผวิเป็นลายไม ้ลายหนิ เป็นตน้  
   ความรูส้กึต่อลกัษณะผวิ ลกัษณะผวิทีเ่รยีบและขรุขระจะใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั 
ลกัษณะผวิทีเ่รยีบจะใหค้วามรูส้กึลื่น คล่องตวั รวดเรว็ สว่นลกัษณะผวิทีข่รขุระ หยาบ หรอืเน้น 
เสน้สงูตํ่า จะใหค้วามรูส้กึมัน่คง แขง็แรง 
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  ลวดลาย (pattern)ลวดลายในแต่ละสิง่ลว้นแตกต่างกนัมากมาย มทีัง้ลวดลายที ่
เกดิจากธรรมชาต ิเชน่ ลายไม ้หรอืลายทีม่นุษยป์ระดษิฐข์ึน้ เชน่ ลวดลายบนผา้บนกระดาษ 
หรอืลวดลายในการปรงุแต่งจดัลกัษณะพืน้ผวิใหเ้กดิความสวยงามบนทางเทา้ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
ซึง่การสรา้งลวดลายจะสรา้งนผวิพืน้ใหเ้ป็นรปูต่าง ๆ ตามความนิยม โดยทีก่ารจดัลวดลายน้ี 
ถา้หากวสัดุนัน้มลีวดลายน้อยเกนิไปกจ็ะดไูมน่่าสนใจ แต่ถา้มมีากเกนิไปกจ็ะดยูุง่เหยงิ วุน่วาย 
  สี (colour)สเีป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิสมีอียูใ่นแสงแดดเป็นคลื่นแสงชนิดหน่ึง 
จะปรากฏใหเ้หน็เมือ่แสงแดดผา่นละอองไอน้ําในอากาศ เกดิการหกัเหเป็นสรีุง้บนทอ้งฟ้า 7 ส ีคอื 
แดง สม้ เหลอืง เขยีว น้ําเงนิ มว่งน้ําเงนิ (คราม) และมว่ง หรอืใหแ้สงแดดสอ่งผา่นแทง่แกว้ 
สามเหลีย่ม (prism) กจ็ะแยกสอีอกมาใหเ้หน็เป็นสรีุง้เชน่กนั สเีป็นองคป์ระกอบหน่ึงของงานศลิป์ 
ทีม่คีวามหมายมาก เพราะสชีว่ยใหเ้กดิคณุคา่ในองคป์ระกอบอื่น ๆ เชน่ การใชส้ใีหเ้กดิรปูรา่ง 
การใชส้ใีหเ้กดิจงัหวะ หรอืการใชส้แีสดงลกัษณะของพืน้ผวิ นอกจากน้ีการใชส้ยีงัมสีว่นสง่เสรมิ 
ใหเ้กดิความคดิ ความรูส้กึและอารมณ์ 
  ช่องว่าง หรือช่วงระยะ (space)ชอ่งวา่ง หรอืชว่งระยะ มคีวามหมายดงัน้ี  
   - ปรมิาตรทีร่ปูทรงกนิเน้ือทีอ่ยู ่ 
   - อากาศทีโ่อบรอบรปูทรง  
   - ระยะหา่งระหวา่งรปูทรง (ชอ่งไฟ)  
  ดงันัน้คาํวา่ชอ่งวา่งน้ี หมายถงึ ทีท่ีท่าํใหเ้กดิรปูรา่งและทีท่ีเ่รามองไมเ่หน็วา่ 
เป็นรปูรา่ง ในการเขยีนภาพใดภาพหน่ึง ภาพทีเ่ขยีนกค็อื ชอ่งวา่งและบรเิวณรอบ ๆ ของภาพกค็อื 
ชอ่งวา่งเชน่กนั ชอ่วา่งประเภทแรกเป็นชอ่งวา่งทีต่วัของวตัถุเอง เรยีกชอ่งวา่งน้ีวา่ positive space 
สว่นชอ่งวา่งรอบ ๆ ตวัวตัถุเรยีกวา่ negative space ในการเขยีนตวัหนงัสอื space กค็อืชอ่งไฟ 
ชอ่งวา่งทัง้ positive space and negative space น้ีจะตอ้งสมัพนัธก์นัเป็นอยา่งด ีชอ่งวา่งหรอื 
ชว่งระยะน้ีจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึหลาย ๆ อยา่ง เชน่ ความใกล ้ความไกล ความต่อเน่ือง หรอื 
ความขาดตอนกนั  
 การจากศกึษาในเรือ่งขององคป์ระกอบศลิปในการจดัสวนทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ความเชือ่มโยง 
ของทฤษฎศีลิปะพืน้ฐานกบัการออกแบบสวนซงึจะสามารถนําไปเป็นองคป์ระกอบในการออกแบบ 
งานได ้
 4.2 หลกัการออกแบบสวน 
  เสร ีทรพัยสาร(2532:19) ไดก้ล่าวในหนงัสอืการจดัสวนในบา้น เกีย่วกบัหลกัของ 
การจดัสวนไวด้งัน้ี หลกัของการจดัสวนประกอบดว้ย 
  4.2.1 ความกลมกลืน ความกลมกลนืในการจดัสวน แบ่งออกแบบ 2 ลกัษณะคอื 
      4.2.1.1 ความกลมกลืนในลกัษณะทางพฤษศาสตร ์หมายถงึความกลมกลนื 
ในลกัษณะของรปูทรงลาํตน้และใบทีจ่ดัหรอืปลกูอยูก่ลุม่เดยีวกนั เชน่ ลกัษณะใบของพนัธุ ์
ไมม้ลีกัษณะเป็นใบยาวเหมอืนกนั เมือ่นํามาปลกูใกลก้นัยอ่มมคีวามกลมกลนืกนั เป็นตน้ 
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   4.2.1.2 ความกลมกลืนในลกัษณะของวตัถ ุ เป็นลกัษณะความกลมกลนื 
ของอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ลอืกใชใ้นการตกแต่งสวน เชน่ การเลอืกใชห้นิทีม่ลีกัษณะพืน้ผวิและสทีี ่
ใกลเ้คยีงกนั ยอ่มทาํใหเ้กดิความกลมกลนืกนั เป็นตน้ 
    4.2.2 ความแตกต่าง ความแตกต่างในการจดัสวนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื  
       4.2.2.1 ความแตกต่างในลกัษณะทางพฤษศาสตร ์เชน่การปลกูพรกิ 
และโหระพา ทีม่ลีกัษณะใบทีใ่กลเ้คยีงมคีวามกลมกลนืกนั แต่เมือ่มกีารปลกูตะไครท้ีม่ลีกัษณะ 
แตกต่างกนัยอ่มทาํใหเ้กดิความแตกต่างขึน้ทนัท ี
       4.2.2.2 ความแตกต่างในลกัษณะของสี หมายถงึ เลอืกสสีนัของตน้ไม ้
และองคป์ระกอบอื่นๆทีใ่ชใ้นการจดัสวนทีม่สีแีตกต่างกนั นิยมใชใ้นการจดัแสดงเป็นครัง้คราว 
เพราะสามารถดงึดดูความสนใจของผูช้มไดด้ ี
   4.2.3 การสร้างจดุเด่น ในการออกแบบสวนนัน้จาํเป็นตอ้งมสีว่นใดสว่นหน่ึง 
เป็นจุดเดน่ ซึง่อาจจะเป็นตน้ไม ้หรอืองคป์ระกอบอื่นๆกไ็ดต้ามความตอ้งการ   
   4.2.4 การเน้น คอืการตกแต่งสว่นใดสว่นหน่ึงของสวนเป็นพเิศษ เชน่ การเลอืก 
สสีนัของดกไมท้ีม่คีวามแตกต่างไปจากสว่นอื่นของสวน 
   4.2.5 การแสดงออกของพืน้ผิว การเลอืกพืน้ผวิในสวน ไมว่า่จะเป็นพืน้ผวิ 
ของตน้ไม ้หนิ หรอืใบไมน้ัน้ควรมกีารเลอืกใหเ้กดิความกลมกลนืเหมอืนในธรรมชาต ิการวาง 
วตัถุควรแสดงใหเ้หน็ในทุกสว่นโดยไมบ่งักนั 
 
 4.3 การเขียนแบบจดัสวน 
 ขวญัชยั จติสาํรวจ(2536: 87) ไดก้ล่าวถงึ หลกัออกแบบสวน ไวใ้นหนงัสอื การออกแบบ 
เขยีนแบบจดัสวน ดงัน้ี   
 การออกแบบสวนนัน้จรงิแลว้ไมม่หีลกัการทีแ่น่นอนตายตวั แต่การออกแบบเพือ่ใหไ้ด ้
ความสวยงามนัน้ควรคาํนึงถงึหลกัการออกแบบขึน้พืน้ฐานดงัน้ี 
  4.3.1 เอกภาพ(Unity) องคป์ระกอบต่างๆทีใ่ชใ้นกาจดัสวนนัน้มากมาย การรวมเอา 

ส่วนประกอบทีม่คีวามแตกต่างกนัมารวมกนัอย่างแยบยลนัน้จะทําใหเ้กดิความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัได ้

ผูอ้อกแบบจงึต้องพจิารณาถงึวสัดุต่างๆ ทีทํ่ามาประกอบเพือ่สรา้ความกลมกลนืกนั เพราะความกลมกลนื 

เป็นสว่นสาํคญัในการสรา้งความเป็นเอกภาพ และอกีสว่นหน่ึง คอืการสรา้งความสมัพนัธต่์อเน่ือง 

(Coherence)กนัทงัในดา้นรปูแบบและเน้ือหาของสวน เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึเชื่อมโยง(Sance of 

continuty) ของผูช้ม การออกแบบจงึตอ้งมกีารวางแผนเลอืกสรรคส์ิง่ทีเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งสวยงาม 

นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถงึความน่าสนใจในความเป็นเอกภาพโดยรวมดว้ย 

 



33 

  4.3.2 เวลา (Time) ระยะเวลาเป็นสิง่หน่ึงทีท่าํใหก้ารออกแบบจดัสวน แตกต่างกบั 

ศลิปดา้นอื่น ๆ เพราะงานศลิปทางดา้นจติรกรรมหรอืปฏมิากรรม เมือ่ทาํตามรปูแบบทีว่างไว ้

แลว้กเ็ป็นอนัวา่เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่จะนําไปโชวห์รอืประดบัทีใ่ดไดท้นัท ีแต่ศลิปทางดา้นการจดัสวน 

อาจใชเ้วลานบัสบิปีเพือ่การตดัแต่ง หรอืรอคอยใหต้น้ไมม้รีปูรา่งทีส่มบรูณ์แบบตามทีผู่อ้อกแบบ 

ไดค้ดิภาพไว ้

  ดงันัน้งานดา้นจดัสวนไมใ่ชเ่ฉพาะชา่งฝีมอืกท็าํไดทุ้กคน มเีฉพาะบางคนทีเ่ป็นศลิปิน 

พอสมควร คอื สามารถมจีนิตนาการถงึภาพและตําแหน่งของตน้ไมต่้าง ๆ ภายในสวนทีส่มบรูณ์ 

งดงามแลว้ได ้และมคีวามสามารถในเรือ่งธรรมชาตขิองตน้ไมใ้นอนัทีจ่ะเลอืกชนิดของตน้ไมแ้ละ 

ปลกูตามวธิกีารทีถู่กตอ้ง และมคีวามอดทนเพยีงพอทีจ่ะรอชมผลทีง่ดงามดงัทีไ่ดต้ัง้ภาพพจน์ไว ้

แมจ้ะเป็นระยะเวลาอนัยาวนานกต็ามท ี

  4.3.3 สดัส่วน (Scale)การจดัสดัส่วนในการจดัสวนใหไ้ด้จงัหวะทีด่แีละสวยงามนัน้ 

มอีงคป์ระกอบอยู ่3 อยา่งเพือ่ใหเ้กดิสดัสว่นทีด่แีละน่าสนใจ 

  สดัสว่นในการจดัสวนเปรยีบเหมอืนกบัการจดัตกแต่งภายในบา้น โดยถอืวา่สวน 

เป็นหอ้ง 1 หอ้งทุกครัง้ทีจ่ดัโดยมอีงคป์ระกอบดงัน้ี 

    4.3.3.1 เพดานของห้อง หรือแปลนบน (Overhead Plane) ไดแ้ก่ทอ้งฟ้า , 

เรอืนยอดของตน้ไม ้, หลงัคา , ชายคา , เรอืนระแนง 

    4.3.3.2 ผนังของห้องหรือแปลนตัง้ (Vertical space divider) ไดแ้ก่ ผนงั , 

รัว้ , ตน้ไม ้, พุม่ไม ้

    4.3.3.3 พืน้ห้อง หรือแปลน (Base Plane) ไดแ้ก่ ทราย , น้ํา , ดนิ 

 การจดัสวนใหไ้ด้ลกัษณะทีด่ ีและน่าประทบัใจจะขาดองค์ประกอบทัง้ 3 อย่างน้ีไม่ได้เพราะ 

จะทาํใหค้วามรูส้กึสมดุล และเหมาะสมหายไป ยกตวัอยา่ง เชน่เราจดัทีน่ัง่เล่นภายในสวน โดยม ี

เกา้อีน้ัง่เล่นวางอยูบ่นสนามหญา้ทีก่วา้งใหญ่ทาํใหด้เูวิง้วา้ง อดึอดัหาจุดหมายปลายทางไมไ่ด ้

อากาศรอ้น เน่ืองจากไมม่เีรอืนยอดของตน้ไม ้เป็นแปลนบนไมม่ไีมพุ้ม่อยูใ่กล ้ๆ เป็นขอบเขต 

เพือ่แสดงถงึสว่นตัง้ จงึมแีต่แปลนพืน้เพยีงอยา่งเดยีว 

 นอกจากน้ีสวนกม็สีว่นต่อเน่ืองกบัสดัสว่นของมนุษยด์ว้ย ผูอ้อกแบบตอ้งพยายาม 

เปรยีบเทยีบถงึลกัษณะของสวนดว้ย วา่เป็นสวนสาํหรบัเดก็ , ผูใ้หญ่ ,วชัรา ฯลฯ ในสมยัก่อนนัน้ 

พยายามสรา้งสวนกวา้งใหญ่มองเหน็ไดง้า่ย เป็นระเบยีบ ไมม่ลีกัษณะทีส่งสยั 
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 ชาวฝรัง่เศสไดส้รา้งสวนของตนเองกวา้งใหญ่โดยเปรยีบเทยีบเป็นโลกของเขาทีส่รา้งขึน้ต
ามใจปรารถนา สว่นความตอ้งการของคนปจัจุบนั ตอ้งการใหส้วนเป็นสถานทีส่ว่นตวัเลก็ ๆ 
ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์เตม็ทีแ่ละมลีกัษณะทีเ่ป็นไปตามแบบทีง่ดงามของธรรมชาต ิ
  4.3.4 การแบง่พืน้ท่ีท่ีจดัสวน ( Space division ) รปูแบบของการจดัสวนมผีล 
เน่ืองมาจากกการแบ่งสดัสว่นกนัระหวา่งทีโ่ล่ง กบัทีท่บึ ซึง่แลว้แต่วา่จะจดัใหม้สีิง่ใดมากน้อยกวา่กนั 
ซึง่เป็นขอ้เตอืนใจทีด่สีาํหรบันกัจดัสวนวา่สมควรจดัใหม้ทีัง้ทีโ่ล่งและทีท่บึประกอบกนัไปอยา่ใหม้ ี

เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเทา่นัน้ 
  สิง่ทีโ่ล่ง หมายถงึ น้ํา, ดนิ , หญา้ 
  สิง่ทีท่บึ หมายถงึ ภเูขา, ตน้ไม ้, อาคารสถานที ่
  การจดัสวนแต่ละแหง่มกีารแบ่งเสน้ระหวา่งทีโ่ล่งและทีท่บึต่างกนั เชน่ 
ชาวฝรัง่เศสชอบใหร้ะเบยีงต่อจากหอ้ง (ทีโ่ล่ง) และแบง่ระเบยีงเป็นแต่ละสว่น ๆ เทา่ ๆ 
กนัโดยมกีารปิดกัน้ดว้ยผนงัของตน้ไม ้(ทีท่บึ) เพือ่เป็นขอบ   

  
4.5 ความรู้เก่ียวกบัพรรณไม้ (Plant) 

 การออกแบบสวนนัน้ความรูเ้กีย่วกบัพนัธุไ์มเ้ป็นเรือ่งสาํคญัเพราะจะทาํใหส้ามารถเลอืก 

ลกัษณะของพนัธไ์มไ้ดต้รงตามความตอ้งการและเหมาะสมกบัขนาดพืน้ทีท่ีม่ ี(เอือ้มพร วสีมหมาย. 

2530: 56) 
 ในการจดัและออกแบบสวนจาํเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัพรรณไม ้เน่ืองจากพรรณไมแ้ต่ละ 

ชนิดมคีวามแตกต่างกนั  และมคีวามตอ้งการทีไ่มเ่หมอืนกนั  ทัง้แสงแดด  น้ํา  และดนิทีใ่ชป้ลกู       

โดยทัว่ไปจะแบ่งประเภทของพรรณไมท้ีใ่ชใ้นการจดัสวน  ดงัน้ี  
   ไม้ระดบัสงู  หมายถงึ ไมย้นืตน้ทีม่คีวามสงูมากกวา่ 4 เมตร ใชส้าํหรบัเป็นรม่เงา   
เป็นฉากหลงั   
  ไม้ระดบักลาง  หมายถงึ  ไมพุ้ม่ขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่  มคีวามสงูตัง้แต่ 1-4 เมตร   
ใชป้ลกูรมิกาํแพง  รมิทางเดนิเพือ่เป็นรม่เงา 
  ไม้ระดบัตํา่  หมายถงึ  พรรณไมพุ้ม่ขนาดเลก็  มคีวามสงูตัง้แต่ 0.3 – 0.5 เมตร   
ใชป้ลกูเป็นกลุ่มไวห้น้าขอบแปลง  เพือ่เล่นสสีนัในสวน 
  ไม้คลมุดิน  หมายถงึ  พรรณไมท้ีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 0.3 เมตร มพีุม่ใบแน่น  
ปกคลุมพืน้ดนิไดด้ ี ปลกูเป็นไมข้อบแปลง   
  ไม้เลือ้ย  หมายถงึ  พรรณไมท้ีต่อ้งอาศยัสิง่ยดึเกาะในแนวสงู  มคีุณสมบตัใิชบ้ดบงั 

กาํแพง  ลดความแขง็กระดา้งของรัว้  
  ไม้น้ําและไมริ้มน้ํา หมายถงึ พรรณไมท้ีใ่ชต้กแต่งในน้ํา เชน่ บวั จอก กระจบั ฯลฯ 
และพรรณไมท้ีป่ลกูรมิน้ําในดนิชืน้แฉะอยา่งดนิเหนียว  มน้ํีาทว่มขงั เชน่ กกอยีปิตแ์คระ กกรม่   
ไอรสิ  ฯลฯ 
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  หลกัการเลือกพนัธุไ์ม้ให้เหมาะกบัทิศ 
  การเลอืกตําแหน่งปลกูตน้ไมแ้ต่ละชนิด ควรเรยีนรูใ้หรู้ช้ดัวา่ตน้ไมแ้ต่ละชนิด 
ตอ้งการน้ํา และแสงมากน้อยแคไ่หน ตําแหน่งทีค่วรปลกูตน้ไมใ้หร้ม่เงา คอืทศิใต ้และทศิตะวนัตก 
ซึง่มแีดดจดั แต่หากปลกูตน้ไมจ้นทบึ กจ็ะทาํใหล้มไมเ่ขา้บา้น เพราะลมพดัมาจากทศิใต ้
และตะวนัตกเฉียงใต ้เน่ืองจากดวงอาทติยจ์ะออ้มไปทางดา้นทศิเหนือเพยีงปีละ 4 เดอืนเทา่นัน้ 
สว่นอกี 8 เดอืน ดวงอาทติยจ์ะออ้มทางดา้นทศิใต ้ดงันัน้การเขา้ใจตําแหน่งของดวงอาทติย ์
จะเป็นการทาํใหต้น้ไมไ้ดร้บัแสงอาทติยอ์ยา่งเพยีงพอ 
  ทิศ เหนือ ถา้หากอาคารมคีวามสงูมากกวา่หน่ึงชัน้ หรอื ประมาณ 6 เมตร เงาของ 
บา้นจะทาํใหต้น้ไมท้ีป่ลกูอยูใ่กลบ้า้นไดร้บัแสงแดดน้อยหรอืไมไ่ดร้บัแสงเลย ควรเลอืกพนัธุไ์ม ้
ทีช่อบรม่ราํไร เชน่ จัง๋ สาวน้อยประแป้ง เขยีวหมืน่ปี พลชูนิดต่างๆ และพนัธุไ์ม ้ประเภทไมใ้บ 
อยูใ่นทีร่ม่ไดส้าํหรบัพนัธุไ์มค้ลุมดนิ ทีช่อบรม่ ไดแ้ก่ พลเูลือ้ยต่างๆ พลกูาํมะหยี ่พลทูอง เฟิน 
สวดีชีไอวี ่ดปีล ีไมต้ระกลูหนวดปลาดุก เปปเปอร ์และลิน้มงักรชนิดต่างๆ 
  ทิศ ใต้ เป็นทศิทีแ่ดดเขา้ตลอดวนั และเกอืบตลอดปี เพราะประเทศไทย พระอาทติย ์
ออ้มใตเ้ป็นเวลานาน การใชต้น้ไมใ้หญ่ใหร้ม่เงา จงึเป็นทางป้องกนัอยา่งหน่ึง ดงันัน้พนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก 
ปลกูจงึควรมใีบทบึขา้งบนและโปรง่ดา้นลา่ง เพือ่ใหล้มพดัผา่นเขา้บา้นได ้พนัธุไ์มท้ีใ่หร้ม่เงา 
และใบไมร่ว่งไดแ้ก่ กระทงิ สารภ ีมะฮอกกานี มะขาม แคแสด 
  สาํหรบัพนัธุไ์มท้ีใ่หด้อกสวยงาม แต่ผลดัใบทัง้ตน้ในบางฤดไูดแ้ก่ กลัปพฤกษ์ 
กระพีจ้ ัน่ เสลา คนู หางนกยงู เหลอืงอนิเดยี เป็นตน้  พนัธุไ์มด้อกหอมทีค่วรปลกูดา้นน้ีไดแ้ก่ จาํปี 
จาํปา บุหงาสา่หร ีโมก พกุิล ประยงค ์แกว้ กนัเกรา ปีป ตนีเป็ดน้ํา ลาํดวน 
  ทิศ ตะวนัตก ทศิน้ีไดร้บัแดดจดัตลอดบ่าย ควรปลกูไมท้ีใ่หร้ม่เงา อาจเป็นพนัธุไ์ม ้
ทีใ่หด้อกตามฤดกูาล เชน่ เสลา คนู กลัปพฤกษ์ ประดูแ่ดง ประดูอ่นิเดยี พนัธุไ์มท้ศิน้ี จะทาํหน้าที ่
กนัแดดชว่งบา่ย ซึง่รอ้นแรงทาํใหผ้นงับา้นดา้นน้ีเยน็ และชว่ยประหยดัพลงังานในเวลาคํ่าคนื 
ซึง่ถา้ทีบ่า้นมพีืน้ทีไ่มม่ากพอทีจ่ะปลกูไมใ้หญ่ใหร้ม่เงา อาจใชอ้โศกอนิเดยี หมากเขยีว หมากเหลอืง 
กลว้ยพดั กเ็หมาะสมด ีหากพืน้ทีน้่อยอาจใชพ้นัธุไ์มไ้ต่หรอืเกาะผนงั เชน่ ตนีตุ๊กแก ดปีล ีหรอื 
พลบูางชนิดกช็ว่ยกนัแดดไดด้ขีึน้ 
  ทิศ ตะวนัออก ทศิน้ีจะไดร้บัแดดครึง่วนั หลงัเทีย่งไปแลว้จะไดร้บัรม่จากตวับา้น 
ควรปลกูไมท้ีไ่มต่อ้งการแดดตลอดวนั เชน่ ไผ ่(ใบจะรว่งน้อยถา้ไดแ้ดดเชา้) หรอืพนัธุไ์มท้ี ่
มใีบละเอยีด หรอืใบเลก็ จะดสูวยงามมาก เมือ่มองผา่นแดดเชา้ ไดแ้ก่ ปีป เลีย่น โมก พูช่มพ ู
มะขามป้อม หลวิจนี ชงิชนั ไผเ่ลีย้ง อรพมิ เป็นตน้  ไมพุ้ม่ไดแ้ก่ ฤษผีสม ซลัเวยี ปีโกเนีย 
พรมญีปุ่น่ เฟิน ไผแ่คระ ไมต้ระกลูใบเงนิ ใบทอง ใบนาก และหมากผูห้มากเมยี 
 รปูแบบของพนัธเ์ป็นสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นการจดัสวนในพืน้ทีต่่างๆเพือ่ใหส้ามารถ 
เลอืกใชต้น้ไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และงา่ยต่อการดแูลของผูท้ีพ่กัอาศยัในอาคารสงูซึง้มเีวลา 
ในการดแูลน้อย และทศิกเ็ป็นสิง่สาํคญัเชน่กนัเน่ืองจากอาคารสงูหนัไปทางทศิทีต่่างกนั 
ทาํการเลอืกพนัธไ์มม้คีวามแตกต่างกนัดว้ย เน่ืองจากปรมิาณของแสงแดดทีไ่ดร้บัมไีมเ่ทา่กนั 
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5. การออกแบบสวนในท่ีแคบ 

 อศิรา แพงส(ี2553) อธบิายถงึหลกัการออกแบบสวนในอาคารไดด้งัน้ี 

 5.1 สวนทาวน์เฮ้าส ์การจดัสวนทาวน์เฮา้สค์อ่นยาก เน่ืองจากพืน้ทีจ่าํกดั ประมาณ  

8 ตร.ม. (2.0x4.0) สว่นมากมกัจะเทคอนกรตี ทัง้ๆ ทีค่อนกรตี เพิม่ความรอ้นใหก้บัตวับา้น 

และการอยูแ่ต่ในหอ้งทาํใหเ้กดิความเครยีดโดยไมรู่ต้วั การมสีวนเลก็ๆ ขนาดกระทดัรดั 

มผีลต่อจติใจมาก จงึควรใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีต่รงน้ีใหม้ากทีส่ดุ เราอาจปลกูไมค้ลุมดนิ บางชนิด 

เช่น หนวดปลาดุก ดปีล ีหรอืพลูกํามะหยี ่ซึง่ใหค้วามเขยีวและความชุ่มชืน้บนดนิทาํใหรู้ส้กึเยน็สบาย  

พืน้ทีบ่างสว่นปวูสัดุแขง็ เชน่ อฐิดนิเผา ศลิาแลง หรอืหนิทราย ไวใ้ชว้างชุดสนาม การปลกูไมย้นืตน้ 

ควรเป็น ตน้ไมข้นาดเลก็ หรอืขนาดกลางมคีวามสงูประมาณ 1.0-1.5 เมตร เชน่ โมก แกว้ ราํเพย 

แกว้เจา้จอม พดุ หรอื ปาลม์ขนาดเลก็ เชน่ หมากเขยีว หมากแดง หมากนวล เป็นตน้  

 5.2 สวนหอพกั ระเบยีงของหอพกั โดยทัว่ไปจะมขีนาดประมาณ 1.50x2.0 เมตร 
ค่อนขา้งจะคบัแคบ แต่ก็สามารถจดัให้เป็น ที่พกัผ่อน ได้ด้วยการจดัเก้าอ ี้และต้นไม้ให้ช ิด 
ขา้งฝาจะทาํใหพ้ืน้ทีด่กูวา้งขึน้ วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชจ้ดัสวนหอพกั ควรมน้ํีาหนกัเบา ยกยา้ยงา่ย 
เพราะผูท้ีอ่ยูห่อพกัไมใ่ชเ่จา้ของทีถ่าวรวสัดุทีม่น้ํีาหนกัเบาไดแ้ก่ กระบะไม ้หรอืกระถางพลาสตกิ 
หากใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงกค็วรใหเ้ป็นวสัดุชนิดเดยีวกนัเพือ่ใหก้ลมกลนืทัง้บรเิวณ ตน้ไมท้ีใ่ชค้วร 
ดแูลงา่ยสามารถอยูใ่นทีร่ม่ราํไร ถา้หากมแีสงแดดสาดถงึกใ็ชไ้มด้อกได ้
 5.3 สวนอาคารชุด สวนอาคารชุดจะมลีกัษณะค่อนขา้งถาวร เพราะผูอ้ยู่อาศยั 
เป็นเจ้าของ ดงันัน้การตกแต่ง จงึไม่ต้องคํานึงถึงการโยกยา้ยบ่อยๆ อาจยกระดบัพื้นข ึน้ 
ตรงบรเิวณทีว่างชุดนัง่เล่น กระบะตน้ไมอ้าจมขีนาดใหญ่สกัหน่อยกไ็ด ้การทาํโครงไมร้ะแนง 
กเ็พือ่ไวแ้ขวนตน้ไม ้หรอืปลกูไมเ้ลือ้ย ถา้มแีสงแดดเพยีงพอ 
 5.4 สวนอาคารพาณิชย ์โดยทัว่ไประเบยีงอาคารพาณชิย ์จะมขีนาดคอ่นขา้งแคบ 
แต่อาจออกแบบใหใ้หญ่ไดห้ากเจา้ของตอ้งการ อยา่งไรกต็าม เอกลกัษณ์ของ อาคารพาณชิย ์
คอืเหลก็ดดั ดงันัน้จงึน่าออกแบบใหเ้หลก็ดดัมคีวามสวยงามน่าด ูและใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ 
กนัขโมย เชน่ ใชเ้ป็นทีว่าง กระบะตน้ไม ้แขวนกระถางตน้ไมต้น้ไมไ้มค่วร มขีนาดใหญ่มาก 
หากมแีสงน้อย เพือ่จะไดส้บัเปลีย่นโยกยา้ยใหไ้ดร้บัแสงโดยทัว่ถงึ พืน้จะเป็น กระเบือ้ง หรอื 
ไมข้ึน้อยูก่บัรสนิยม และความเหมาะสมของทศิทาง อา่งน้ําลน้เป็นของตกแต่ง ทีอ่าจเปลีย่น 
เป็นอยา่งอื่นไดต้ามความชอบ 
 5.5 สวนบา้นเด่ียว หน้าบา้น ควรเลอืกพนัธุไ์มป้ลกูตามความเหมาะสมของทศิทางแดด 
ตวัเอยา่งเชน่ ถา้หน้าบา้นหนัไปทางทศิตะวนัตก แดดจะสอ่งเขา้ บา้นแรงมาก ในตอนบ่าย 
ควรปลูกต้นไม้ท่ีสามารถบงัแดดได้เพ่ือไม่ให้ผนังบ้านร้อน ถ้าบ้านมีพ้ืนท่ีหน้าบ้าน มากพอท่ีจะปลูกต้นไม้  
ใหร่้มเงา เช่น พกุิล จําปี ปีป ซึง่การดูแลใหต้น้ปีปมใีบดกแน่น ตอ้งหมัน่ใหน้ํ้า มฉิะนัน้ปีปจะมใีบโปร่ง 



37 

ทาํใหไ้ดร้ม่เงาน้อย แต่ถา้บา้นมเีน้ือทีน้่อย ควรปลกูตน้ไม ้ทีไ่มก่นิพืน้ทีม่าก แต่สามารถทาํใหผ้นงั 
บา้นไดร้ม่เงา ไดแ้ก่ ตน้ไมต้ระกลูหมาก หรอืปาลม์ บางชนิด เชน่ หมากเขยีว หมากเหลอืง 
หมากนวล เน่ืองจากเป็นตน้ไมท้ีม่ขีนาดคอ่นขา้งกระทดัรดัและรากไมร่บกวน โครงสรา้งของอาคาร 
ถา้หากหน้าบา้นหนัทางทศิเหนือ หรอื ตะวนัออก ปญัหาเรือ่งแสงแดดจะน้อย เพราะไดเ้งาของ 
อาคารชว่ยในตอนบ่าย ดงันัน้จะใช ้ตน้ไมข้นาดเลก็ เชน่ โมก แกว้ หรอืลาํดวนกไ็ดห้น้าบา้น  
เป็นจุดทีทุ่กคน ตอ้งการใหส้วย จงึควรจดัเป็นสวนหยอ่ม และไมค่วรมตีน้ไมท้ีท่บึมาก จนมอง 
ไมเ่หน็ หน้าบา้น หากมใีครไปใครมา และการจดัสวน ทีใ่หส้สีนับา้งจะใหบ้รรยากาศตอ้นรบั 
แก่ผูม้าเยอืน การทําสนามหน้าบ้าน นอกจากจะใหค้วามรูส้กึร่มรืน่แล้ว หญ้าจะช่วยเกบ็ความชุ่มชืน้ 
ใหด้นิ และชว่ยใหต้น้ไมเ้จรญิเตบิโตด ีและใหค้วาม เยน็แก่ พืน้ดนิ บรเิวณบา้น ทาํใหบ้า้นเยน็ 
สบายมากขึน้ ซึง่ทาํใหช้ว่ยลดการใชแ้อร ์และพดัลมลงได ้
 5.6 สวนลอยฟ้า (Roof Garden) 
 ปจัจุบนัการทีจ่ะมบีา้นในพืน้ทีม่าก ๆ เป็นไปไดค้อ่นขา้งยาก เพราะราคาทีด่นินบัวนั 
จะสงูขึน้ ๆ ทีอ่ยูอ่าศยัจงึถูก สรา้งขึน้ในรปู ตกึแถว (townhouse) หรอือาคารชุด (condomenium) 
โอกาสทีจ่ะทาํสวนสวย ๆ บนพืน้ทีจ่งึเป็นไปไดย้าก   อยา่งไรกต็ามใน อาคารดงักล่าวขา้งตน้ 
กม็พีืน้ทีท่ีจ่ะจดัสวนได ้เพราะอาคารสว่นใหญ่มกัจะมดีาดฟ้าชัน้บนสดุ เป็นพืน้ทีโ่ลง่ แมแ้ต่ 
อาคารชุดกจ็ะมรีะเบยีง (balcony) ทีจ่ะจดัตกแต่งไดเ้ชน่กนั  
 พืน้ทีบ่นดาดฟ้า อาจจะแบ่งเป็นส่วน ๆ เพือ่ใชป้ระโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทําหอ้งพกัผ่อน 
หอ้งทาํงาน บรเิวณตากผา้ และบรเิวณทีจ่ะตกแต่งเป็นทีพ่กัผอ่นภายนอก ซึง่การจดัแบ่งพืน้ที ่
จะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมทีจ่ะใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ พรอ้มทัง้ พจิารณาวา่ จะจดัสวนลง 
ในพืน้ทีห่รอืจดัสวโดยใชไ้มก้ระถางตกแต่ง  น้ําหนกัของสวนจะตอ้งพอเหมาะกบั โครงสรา้งของ    

ตวั อาคาร ถา้หากอาคารไมไ่ดค้าํนวณเผือ่ไวส้าํหรบัการจดัสวนดว้ย กค็วรจะหลกีเลีย่ง การจดัสวน 
ทีใ่ชอ้งคป์ระกอบ ในการจดั ซึง่หนกัเกนิไป นอกจากน้ีจะตอ้งพจิารณาถงึทางระบายน้ํา เมือ่ม ี
การรดน้ําตน้ไม ้มเีหตุเกดิขึน้ไดเ้สมอเมือ่รดน้ําตน้ไมบ้นดาดฟ้า แลว้น้ําไหลลงมา รบกวนคน 
อยูข่า้งล่าง ซึง่เป็นการไมถู่กตอ้ง  
 รปูแบบของการจดัสวนบนดาดฟ้าจะตอ้งพจิารณาถงึความเรยีบงา่ยทัง้การก่อสรา้งและ 

การดูแลรกัษา พรรณไมท้ี่เลอืกใช ้ควรเป็นไมท้ีช่อบอากาศรอ้นทนลม และทนแลง้ไดพ้อสม 
ควรรวมถงึตอ้งสามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นพืน้ทีจ่าํกดั เชน่ ในกระบะ หรอืในกระถาง 
 การจดัสวนมจุีดมุง่หมายเพือ่ดงึธรรมชาตเิขา้มาสูต่วัเรา ดงันัน้บรเิวณดาดฟ้าทีม่รี ัว้ 
เดมิเป็นคอนกรตี กค็วรจะเปลีย่นแปลงทาํเป็น รัว้ไมแ้ละในสว่นทีจ่ะใชเ้ป็นทีพ่กัผอ่นนัง่เล่น 
นอนเล่น กค็วรจะทาํหลงัคาระแนง หรอืหลงัคาทบึบางสว่น เพือ่ป้องกนัแสงแดดจดั จดัวางจุดนัง่เล่น 
ในบรเิวณน้ี หากตอ้งการปลกูพรรณไมล้งในพืน้ทีก่ส็ามารถทาํกระบะเตีย้ ๆ เป็นระยะ ตามจุดที ่
ตอ้งการ หรอืทาํเป็นรปูต่าง ๆ  
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 การเลือกใช้พรรณไม้ ในบรเิวณท่เป็นหลงัคาระแนงเลือกใช้ไม้เถาเล้ือย เพือ่ให้เจรญิเติบโต 
กรองแสงใหก้บัพืน้ที ่บรเิวณรมิรัว้ เลอืกใชไ้ทรชนิดต่าง ๆ เฟ่ืองฟ้า อากาเว รวมถงึไมด้อกชนิด 
ต่าง ๆ สาํหรบัผูท้ีช่อบไมด้ดัไมแ้คระ กส็ามารถทีจ่ะ เลอืกใช ้จดัตกแต่ง บนดาดฟ้าได ้นอกจาก 
พรรณไมต้่าง ๆ แลว้ องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะนํามาใช ้เช่น หนิ กรวด ทราย กจ็ะถูกนํามาใช ้   

เพราะ การจดัสวน บนดาดฟ้า ซึง่อากาศคอ่นขา้งรอ้น รปูแบบของสวนจะเป็นลกัษณะกึง่สวนแหง้ 
ซึง่การดแูลรกัษาจะทาํไดง้า่ย   
 จากจุดมุง่หมาย ของ การจดัสวนบนดาดฟ้าเพือ่ดงึเอาธรรมชาตเิขา้มาใกลต้วั รวมถงึใช ้
เป็นทีพ่กัผ่อนรบัรองเพื่อนฝงู สงัสรรค์ ในเวลาเยน็ ดงันัน้แสงสว่าง จงึเป็นองคป์ระกอบหนึ่ง 
ของการจดัสวน การเลอืกใชไ้ฟฟ้า ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั สภาพของสวน และจุดประสงค ์
เพื่อใช้ รวมถงึหากเลอืกใช้พรรณไมท้ี่มกีลิน่หอม ในตอนเยน็ถึงคํ่าก็จะช่วยใหบ้รรยากาศ 
ของสวนสมบรูณ์ยิง่ขึน้ รปูแบบการจดัสวนทีเ่หมาะสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดัมอียูด่ว้ยกนั 
ทัง้สิน้ 5 รปูแบบ (เชีย่ว ชอบชว่ย. 2553) 
 5.7 สวนในท่ีจาํกดัแบบสวนกระบะ(Raised bed) เทคนิคสาํคญัอยูท่ีก่ารใชฉ้ากหลงั 
เชน่ ผนงั กาํแพง หรอื รัว้ เป็นสว่นประกอบ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่ล่งกลางแจง้แต่อยา่งใด 
เหมาะสาํหรบัอาคารบา้นเรอืนในเมอืง เพราะหากบรเิวณบา้นมพีืน้ทีจ่าํกดัอยูแ่ลว้การจดัสวน 
ทีไ่มม่รีปูแบบชดัเจน บรเิวณบา้นทีด่สูวยงาม อาจตอ้งรกรงุรงัเตม็ไปดว้ยพรรณไมท้ีไ่มเ่หมาะสมได ้
ฉากหลงัตามทีไ่ด้กล่าวมากใ็ช่ว่าจําเป็นต้องใชพ้ืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้งมากมายนักขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
และความเป็นไปไดใ้นพืน้ทีเ่หล่านัน้ดว้ย สามารถจดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ป็น Raised bed ในมมุเลก็ ๆ 
มมุใดมมุหน่ึง สวน Raised bed เป็นการใชฉ้ากหลงัจากสิง่ก่อสรา้งทีม่อียูแ่ลว้ประดบัฉากดา้นหน้า 
จากการก่อกระบะคอนกรตีสงูต่ํา ลดหลัน่ตามความเหมาะสม คลา้ย ๆ ขัน้บนัไดตามเชงิเขา ความสงู 
แต่ละข ัน้ไม่แตกต่างกนัมากนัก โดยใชว้สัดุตามที่เตรยีมเอาไวเ้ช่น กระบะไม ้ภาชนะบรรจุ 
ทีม่ขีนาดใหญ่ไมไ่ดใ้ชง้านแลว้นํามาวางลดหลัน่กนั สว่นภายในกระบะหรอืภาชนะบรรจุ ใหร้องกน้ 
ภาชนะดว้ยอฐิหรอืหนิเพือ่ใหส้ามารถระบายน้ําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เวลารดน้ําหรอืมฝีนตก 
แล้วจงึทบัลงไปด้านบนอกีทด้ีวยดนิร่วน ดนิปุ๋ยหมกั สําหรบัปลูกพนัธ์ไมซ้ึง่หาซือ้ได้ตามรา้นจําหน่าย 
วสัดุเพาะพนัธท์ัว่ไป สวน Raised bed นัน้สามารถคดัสรรเป็นไมพุ้ม่สงู พุม่ตํ่า หรอืไมค้ลุมดนิ 
ไมค่วรเป็นไมย้นืตน้ทีม่ขีนาดใหญ่เพราะไมเ่หมาะสมกบัสวนในลกัษณะน้ี พรรณไมท้ีป่ลกูหากเน้น 
ทีค่วามสดชื่น เขยีวขจตีลอดทัง้ปี กต็้องเลอืกประเภทไมใ้บเขยีว แต่หากต้องการความสดใส 
กเ็ลอืกพรรณไมท้ีม่สีสีนัสดใสจากดอกหรอืจากใบกไ็ด ้เชน่ ตน้กุหลาบ, ตน้พทุธชาด , ตน้สามส ี, 
ตน้วเิชยีร , บานชื่น, พวงแสด, อญัชนั , เฟิรน์, ผกากรองหรอืแมก้ระทัง่กระดุมเลือ้ย 
 5.8 สวนหิน (Rock garden) เป็นการสรา้งบรรยากาศของสวนในบรเิวณบา้นของบรรดา 
คนรกับา้นโดยใชห้นิก้อนใหญ่ วางเรยีงรายไล่ระดบักนัเป็นฉากหลงั เพื่อสรา้งความโดดเด่น 
ใหก้บัพรรณไมท้ีนํ่ามาตกแต่งเอาไว ้ดา้นบน เป็นลกัษณะของการจดัสวนในทีแ่จง้ หากมพีืน้ที ่
ในการจดัสวนทีจํ่ากดั ดงันัน้ในการจดัสวนกต็อ้งแบ่งสดัส่วนพืน้ทีใ่นบา้นใหพ้อเหมาะพอด ีใหส้ามารถ 
เหน็ไดท้ัง้สวนสวย บา้นสวย และกต็อ้งมพีืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืเอาไวใ้ชป้ระโยชน์อยา่งอื่นไดด้ว้ย 
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 หนิทีเ่ลอืกใชใ้นการจดัสวนแบบสวนหนิ (Rock garden) กเ็ป็นหนิจําพวก หนิทะเล 
หนิภูเขา หนิกรวด หรอืจําพวก หนิศลิาแลง กอ้นเลก็ กอ้นใหญ่ เหล่าน้ีเป็นตน้ ใชค้วามโดดเด่นทีร่ปูทรง 
เป็นธรรมชาติผวิสมัผสัขรุขระบ้าง เรยีบเนียนบ้างสลบัสบัเปลี่ยนกนัไปตามรูปแบบเดมิ 
ทีธ่รรมชาตสิรา้งมาไมจ่าํเป็นตอ้งขดัเกลาหรอืตกแต่งมาก่อนแต่อยา่งใด นํามาจดัเรยีงใหล้ดหลัน่ 
กนัไปตามลาํดบักอ้นใหญ่อยูด่า้นล่าง กอ้นเลก็ ๆ เอาไวด้า้นบน เป็นชัน้เนินคลา้ย ๆ การทาํขัน้น้ํา 
ตกแต่ไมค่วรวางใหช้นัมากเพราะหากการวางหนินัน้อยูใ่นระดบัทีช่นัมากเกนิไปจะเป็นผลใหด้นิ 

ไมส่ามารถกกัเกบ็สารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ของพนัธุไ์มเ้อาไวไ้ด ้สารอาหารทีอ่ยูใ่นดนิจะถูกชะลา้ง 
ออกหมดในช่วงทีร่ดน้ําหรอืช่วงทีโ่ดนฝน ทีส่าํคญัจะไม่สามารถเกบ็ความชืน้ของหน้าดนิเอาไวไ้ดเ้ลย 
จะทาํใหส้วนสวยนัน้เกดิความแหง้แลง้ พรรณไมก้ไ็มส่ามารถมชีวีติอยูไ่ด ้ดงันัน้ความชนัของ 
การวางหนิควรอยูป่ระมาณ 45 องศาถอืวา่เป็นมมุทีก่าํลงัไดส้ดัสว่นทีส่ดุครบั เมือ่แฟน ๆ คนรกับา้น 
จดัการนํากอ้นหนิมาวางกนัอย่างเรยีบรอ้ยเป็นสดัเป็นส่วนไดร้ะดบัทีพ่อดแีลว้ท่านจะเหน็ว่าระหว่างหนิ
แต่ละกอ้นทีว่างซอ้นกนัอยูน่ัน้จะมชีอ่งวา่งอยูด่ว้ย  
 5.8 สวนในท่ีแคบแบบขนับนัได (Peat Block Bed) เป็นลกัษณะการจดัสวนทีไ่ม่แตกต่าง 
จากการจดั แบบสวนหนิ หรอืแบบ Rock garden เพยีงแคเ่ปลีย่นวสัดุจากหนิมาเป็นไมแ้ทน 
เป็นอกีหน่ึงทางเลอืกสาํหรบับรรดาคนรกับา้นทีร่กัการจดัสวน 
 สวนแบบ peat block bed มเีทคนิคสาํคญัอยูท่ีก่ารนําไมม้าเป็นสว่นประกอบและจดัเป็น 
ลําดบัข ัน้คลา้ย ๆ ขัน้บนัได ดงันัน้การจดัสวนลกัษณะนี้ จงึจําเป็นต้องมฉีากหลงัมาประกอบ 
อยู่ด้วยเพราะจะทําใหเ้กดิความโดดเด่นและมคีวามสมดุลย์มากยิง่ข ึน้ ฉากสามารถสรา้งข ึน้ 
มาเองแบบงา่ยๆ หรอืใชฉ้ากทีม่อียูแ่ลว้ เชน่ กาํแพงบา้น รัว้บา้น พุม่ไม ้หรอื ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ 
ก็สามารถดดัแปลงให้เป็นฉากหลงัได้เช่นเดียวกนัครบั สงัเกตได้ว่าการจดัสวนในบรเิวณท่ีมีพ้ืนท่ีจํากดันัน้ 
มกัเน้นการออกแบบของสวนขนาดเลก็ใหเ้ป็นในลกัษณะขัน้บนัได ซึ่งเป็นเทคนิคสําคญัทีน่ิยม 
ใชก้นัอยูเ่ป็นจาํนวนมากเพราะการจดัในลกัษณะขัน้บนัไดนอกจากจะเป็นการใชพ้ืน้ทีน้่อยแลว้ยงั 

สามารถประยุกต์ไดก้บัการใชว้สัดุหลาย ๆ อย่างเพื่อใหน้ักจดัสวนสมคัรเล่นไดนํ้าไปประยุกต์ 
ใชไ้ดจ้รงิโดยไมม่ขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากหรอืสลบัซบัซอ้นแต่อยา่งใดและถอืไดว้า่เป็นการใชพ้ืน้ทีใ่หส้งูขึน้ 
ไปแต่ไม่ขยายออกดา้นขา้ง ไม่กนิเน้ือทีบ่รเิวณดา้นขา้ง สาํหรบัไมท้ีใ่ชใ้นการจดัสวนนัน้ หากตอ้งการ 
ใหเ้ป็นสดั เป็นส่วนและเป็นรูปแบบของสวน peat block beds ที่ชดัเจนกต็้องมกีารเตรยีมไม ้
ซึง่เป็นอุปกรณ์สาํคญัใหไ้ดร้ปูทรงทีช่ดัเจน เป็นขอนไมห้รอืเขยีงไมข้นาดวงกลม เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
และความสงูของไมแ้ต่ละทอ่น ควรมขีนาดเทา่กนัเพือ่ความสะดวกต่อการจดัตกแต่ง 
 5.9 การจดัแบบแนบผนัง (WALL GARDEN)สวนในบา้นแบบแนบผนงัหรอื WALL 
GARDEN นัน้ใชเ้ทคนิคสาํคญัอยูท่ีก่ารก่อกาํแพงคอนกรตีขึน้เองเพือ่เป็นพืน้ทีส่าํหรบัตกแต่ง 
หรอืเพือ่การปลกูพนัธไ์ม ้แทนทีจ่ะใชฉ้ากหลงัทีม่อียูเ่ดมิมาเป็นสว่นประกอบเหมอืนสวนอื่น ๆ 
โดยกาํแพงทีก่่อขึน้นัน้สามารถใชว้สัดุทีนิ่ยมกนัไดท้ัว่ไป เชน่ หนิภเูขา อฐิแดง ศลิาแลง เป็นตน้ 
แต่ทีนิ่ยมและอยากแนะนํามากทีส่ดุคอืหนิภเูขาเพราะนอกจากจะมคีวามสวยงามและ มรีปูแบบ 
ทีเ่ป็นธรรมชาตแิลว้ยงัมรีปูทรงและขนาดทีแ่ตกต่างกนัซึง่เมือ่นํามาก่อเป็นกาํแพงหรอืตกแต่งแลว้ 

ภายหลงัจากทีป่ลกูพนัธุไ์มล้งไป ทาํใหส้วนทีไ่ดน้ัน้มรีปูแบบทีส่วยงาม แปลกตาดกีวา่การตกแต่ง 
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ด้วยวสัดุประเภทอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัพนัธุ ์ไมท้ ี่เล ื้อยที่ใช้ในการตกแต่งสวนประเภทนี้ 
แล้วหากเป็นก้อนหนิทีม่ขีนาดใหญ่ ขนาดเล็กสลบัสบัเปล่ียนกนัจะทําให้ไม้เล้ือยห้อยระย้าลงมาเป็นคล่ืน 
ไดส้วยงามมาก  
 5.10 การจดัสวนแขวน (Hanging Garden) เป็นการจดัสวนทีจ่ดัอยูบ่นดาดฟ้า หรอื 
เรยีกว่า การจดัสวนลอยฟ้า นัน่เอง สวนประเภทน้ี ทีทํ่าการจดัอยูใ่นปจัจุบนัเพือ่เป็นการแกป้ญัหากรณี 
ทีบ่า้นเรามเีน้ือทีจ่าํกดั เชน่ ตกึแถว คอนโดมเินียม เลก็ๆ แต่เจา้ของบา้นรกัตน้ไม ้ตอ้งการจดัสวน 
เพือ่พกัผอ่นใจ ตน้ไมท้ีเ่ลอืกใชส้ว่นใหญ่อยูใ่นกระถางแขวนทีม่ยีอดเลือ้ยไปทางดา้นบน หรอื 
สามารถหอ้ยลงมาดา้นล่างปกคลุมกระถาง สวนประเภทน้ีมกัจะเรยีกวา่ Town Garden นัน้เอง 
 จากการศกึษาการจดัสวนในทีแ่คบพบวา่การออกแบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนควรม ี

น้ําหนักเบาเคลื่อนยา้ยได้สะดวกเพราะ อาจจําเป็นต้องยา้ยต้นไมเ้พือ่ใหโ้ดนแสงแดดบ้าง และมลีกัษณะ 
ทีส่ามารถชดิผนงั หรอืแขวงไดเ้พือ่ใหใ้ชพ้ืน้ทีน้่อยทีส่ดุ    
 

6. อปุกรณ์จดัสวน 
 อุปกรณ์จดัสวนมหีลายประเภทตามลกัษณะของสวนแบบนัน้ๆ แต่จะกล่าวถงึอุปกรณ์ 

จดัสวนแบบสมยัใหม ่(Modren) สามารถแบ่งเป็นสว่นต่างๆไดด้งัน้ี (อศิรา แพงส.ี  2553) 
 6.1 กระถาง ความงามของไมป้ระดบั จะมมีากขึน้หรอืลดลง ขึน้อยูก่บัสลิปะการตกแต่ง 
ระหว่างตน้ไมก้บัสภาพแวดลอ้มและสิง่แรกเลยทีเ่รามองเหน็กค็อืกระถางซึง่กระถางนัน้ กม็หีลายชนิด 
หลายรปูแบบ แต่อยา่งไรกต็าม เรากส็ามารถแบ่งกระถางออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามวตัถุประสงค ์
ของการนํามาใชง้าน คอื 
 กระถางทีใ่ชส้าํหรบัปลกูตน้ไมโ้ดยตรง กระถางจาํพวกน้ีเน้นไปทีก่ารหางา่ย ใชส้ะดวก 
ซ้ึงสามารถดดัแปลงมาจากวสัดุต่างๆ ภายในครอบครวั สิง่ของเหลือใช้ เช่น หม้อ ไห ถงัน้ํา กาละมงั ฯลฯ 
ซึง่แบบทีห่น่ึงน้ี เราไมไ่ดส้นใจรปูรา่งของกระถาง แต่เราสนใจตน้ไมเ้ทา่นัน้ 
 กระถางทีใ่ชสํ้าหรบัตกแต่ง กระถางแบบน้ี มกัจะนํามาสวม หรอืรองรบักระถางทีป่ลูกต้นไม ้
อกีทหีน่ึง กระถภางแบบน้ี ผูผ้ลติจะมุง่เน้นไปทีค่วามสวยงาม รปูทรง และเน้ือวสัดุ เป็นสาํคญั 
ซึง่อาจทาํมาจากไมไ้ผ ่หวาย อะลมูเินียม พลาสตกิ กระเบือ้ง สแตนเลส เซรามคิ ฯลฯ 
 กระถางทีใ่ชส้าํหรบัปลกูและตกแต่งพรอ้มกนั กระถางประเภทน้ี มกัทาํมาจากเซรามคิ  
ดนิเผา หรอืพลาสตกิ สามารถปลกูตน้ไมล้งไปในกระถางไดโ้ดยตรง มรีรูะบายน้ําออกและมถีาด 
รบัน้ําสว่นเกนิรองอยู ่
  ลกัษณะของกระถางมอียู ่3 ประเภท คอื 
  6.1.1 กระถางตัง้พืน้ (Standard pot) กระถางแบบน้ี จะมคีวามสงูเทา่กบัความกวา้ง 
ของปากกระถาง และมหีลายขนาด ตัง้แต่ 1-16 น้ิวใชใ้นการปลกูตน้ไมท้ีม่ทีรงสงู และมรีะบบรากลกึ 
เชน่ พชืตระกลูปาลม์ และไทร เป็นตน้ 
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  6.1.2 กระถางตัง้โต๊ะ (Pan) กระถางแบบน้ี จะมคีวามสงูแค ่1/2 ของความกวา้งของ 
ปากกระถาง มขีนาดต่าง ๆ กนั ตัง้แต่ 5-16 น้ิว พชืทีนิ่ยมปลกูกบักระถางพวกน้ี ไดแ้ก่ ไมท้ี ่
มลีกัษณะเป็นพุม่เตีย้ และมทีรงพุม่แผข่ยายกวา้ง เชน่ พวกเปบเปอรโ์รเมยี เป็นตน้ 
  6.1.3 กระถางแขวน (Tub) กระถางชนิดน้ีจะมคีวามสงู เพยีงแค่ 1 ใน 3 ของความกวา้ง 
ของปากกระถางเทานัน้ มขีนาดความกวา้งตัง้แต่ 5 น้ิว ขึน้ไป สว่นมากจะเจาะรเูอาไว ้เพือ่แขวน 
ประมาณ 3-4 ร ูใชป้ลกูพชืทีม่รีะบบรากตืน้และมกีารเจรญิเตบิโตรวดเรว็ ชอบเลือ้ย เมือ่นําไปแขวน 
ซึง่จะทาํใหเ้กดิการหอ้ยยอ้ย มองดแูลว้เกดิความสวยงาม 
  การทีผู้่ปลูกจะเลือกใช้กระถางดินเผา หรอืกระถางพลาสติกนัน้ก็ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
ของต้นไม ้และการใชป้ระโยชน์ ทัง้น้ีและทัง้นัน้ผูป้ลกูควรใชดุ้ลพนิิจพจิารณาเอาเอง ตามความเหมาะสม  
เพราะวา่กระถางดนิเผา และกระถางพลาสตกิ กม็ทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ีคอื 
  ข้อดีและข้อเสียของกระถางพลาสติก 
  ข้อด ี
  1. มน้ํีาหนกัเบา สะดวกต่อการโยกยา้ย และขนสง่ 
  2. ชาํรดุเสยีหายยาก 
  3. เกบ็รกัษา และลา้งทาํความสะอาดไดง้า่ย 
  4. เกบ็ความชืน้ไดด้กีวา่ ไมต่อ้งรดน้ําบ่อย 
  5. ไมม่ปีญัหาเรือ่งตะไครน้ํ้า  
  ข้อเสีย 
  1. อากาษถ่ายเทไดไ้มส่ะดวก เพราะกระถางทบึไมม่รีพูรนุ 
  2. ถา้รดน้ํามากเกนิไป รากพชือาจขาดออกซเิจน และเน่าตายได ้เพราะน้ําขงั 
  3. ในฤดรูอ้น อุณหภมูเิครือ่งปลกูจะสงูมาก โดยเฉพาะในกระถาง พลาสตกิสดีาํ   
อาจถงึระดบัเป็นอนัตรายแก่ตน้ไมไ้ด ้
  4. จะกรอบและแตกหกัไดง้า่ย ถา้นําไปวางตากแดดไวน้าน ๆ 
 
  การแก้ปัญหาในกระถางพลาสติก 
  1. ใชเ้ครือ่งปลกูทีม่ชีิน้สว่นขนาดใหญ่ และหยาบ เชน่ พวกปุ๋ ยหมกั แกลบผ ุๆ 
เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
  2. เจาะรกูน้กระถางในกรน้ํ๊าขงั โดยใหม้มีากกวา่ 1 ร ูขนาดของรกูข็ึน้อยู ่กบัขนาด 
ของกระถางดว้ย แต่ไมค่วรใหม้ขีนาดเกนิกวา่ 1/2 น้ิว 
  3. กรณีอุณหภูมสิงู กค็วรหลกีเลีย่งการใชก้ระถางสดํีา โดยหนัไปใชส้อีืน่แทนถา้ไม่เกีย่ง 
เรือ่งราคา อาจใชส้คีรมีกไ็ด ้
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  ข้อดีและข้อเสียของกระถางดินเผา 
  ข้อดี 
  1. การถ่ายเทอากาศด ีเพราะมรีพูรนุรอบ ๆ กระถางทาํใหร้ากไดร้บั ออกซเิจน 
อยา่งเพยีงพอ 
  2. ในฤดรูอ้น อุณหภมูขิองเครอืงปลกูไมส่งูเกนิไป จนเป็นอนัตรายต่อตน้ไม ้
  3. ทําความสะอาดกระถาง โดยการอบไอน้ํา และรมด้วยสารเคมีทุกชนิด ได้โดยไม่เสยีรูปทรง 
  ข้อเสีย 
  1. น้ําหนกัมาก แตกเสยีหายไดง้า่ย 
  2. การเกบ็รกัษาตอ้งใชพ้ืน้ทีม่าก เพราะวางซอ้นกนัไดไ้มส่นิท 
  3. เมือ่ปลกูไปนาน ๆ จะมตีะไครน้ํ้าจบัเป็นสเีขยีว ตอ้งเสยีเวลาในการขดัถู 
 6.2 หินประดบั หนิประดบัต่างๆ ทีใ่ชใ้นการจดัสวน มมีากมายหลายชนิด เชน่หนิทราย 
หนิปนู หนิฟองน้ํา หนิชัน้ และหนิกาบ ดว้ยรปูทรงของหนิทีส่วยงามเราสามารถนํามาประดบั 
ตามจุดต่างๆ ของสวน จดัเป็นกลุ่มแบบสวนหนิ หรอืจะนํามาก่อเป็นน้ําตก นักจดัสวนควรเลอืก 
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัรปูแบบของสวน เพราะหนิแต่ละชนิดมสีสีนัและคณุลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
เชน่หนิฟองน้ําเมือ่นํามาประดบัไวต้ามสวนน้ําทีร่ม่ครึม้ กจ็ะเกดิมอสเกาะทัว่บรเิวณกอ้นหนิ 
ทาํใหแ้ลดเูป็นธรรมชาต ิกรวดกน็บัวา่เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้ดว้ยความทีม่สีสีนัสวยงาม นํามาโรย 
พืน้ประดบัและตบแต่ง ปิดบงัสว่นทีไ่มส่วยงาม ใหค้วามรูส้กึทีเ่ป็นธรรมชาตลิ ความกระดา้ง 
ของพืน้ปนู หรอืจะนํามาโรยเป็นแนวทางเดนิกใ็หค้วามสวยงามแปลกตา 
 6.3 บ่อน้ํา บ่อน้ําในสวนนับเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการออกแบบจดัสวน สรา้งความชุ่มชื่น 
ร่มเยน็ หรอืจะดว้ยความเชื่อในเรื่องของฮวงจุย้ ทีน่ิยมกนัแพร่หลายในปจัจุบนักด็ ีการสรา้งบ่อ 
ควรจดัวางอยูตํ่าแหน่งทีไ่ดร้บัแสงประมาณ 30 % เพราะแสงแดดจดัจะเป็นตวัช่วยเรง่การเจรญิเตบิโต 
ของตะไครน้ํ่า อาจทาํใหน้ํ้าขุน่ไมเ่หน็ตวัปลา บ่อมหีลายรปูแบบ 
 1. บ่อสาํเรจ็รูป มใีหเ้ลอืกหลายรปูทรง หลายขนาด วสัดุอาจเป็นซเีมนต์หล่อ หรอืไฟเบอร ์
หรอือาจประยกุตนํ์าโอง่บวัปากกวา้งขนาดใหญ่ มขีนาดเสน้ผา่ศยูน์กลาง ประมาณ 2 เมตร ฝงัดนิ 
ประดบัขอบบอ่ดว้ยอฐิมอญหรอืศลิาแลงกไ็ด ้
 2. บ่อดนิ เป็นการขดุบ่อตามรปูแบบและความลกึทีต่อ้งการปพูืน้ และผนงับ่อดว้ย 
ดนิเหนียว หรอืจะปดูว้ยพลาสตกิสาํหรบัปบู่อโดยเฉพาะ แต่ควรคาํนึงเรือ่งขนาดดว้ย บ่อลกัษณะน้ี 
เป็นแบบบ่อธรรมชาต ินิยมปลกูไมน้ํ้า เชน่บวัและกก 
 3. บ่อปูน เป็นการสรา้งบ่อแบบมาตรฐาน ตอ้งมกีารตอกเสาเขม็ เทปนู ก่ออฐิ และวดัระดบั  
หรอืจะก่อน้ําตก ตอ้งมรีะบบหมุนเวยีนของน้ํา และท่อระบายน้ําทิง้ ถา้ตอ้งการเลีย้งปลากค็วรม ี
การวางระบบกรอง 
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ตารางสรปุคณุสมบติัวสัดปุลกูไม้ดอก ไม้ประดบั 

ประเภท ข้อดี ข้อเสีย 

วสัดุปลกูแบบดนิเผา - มโีทนสดีเูป็นธรรมชาต ิ
- มีระบบระบายน้ํา และอากาศ 
ทีด่เีน่ืองจากมรีพูรนุรอบวสัดุ 
- เกบ็ความชืน่ไดด้ ี

- เปราะบาง แตกหกังา่ย 
- มน้ํีาหนักมากขน้ยา้ยไม่สะดวก 
- ลา้งทาํความสะอาดยาก  
- เมือ่รากโตเตม็พืน้ทีจ่นสมัผสั
กระถางจะทาํใหต้น้ไมเ้สยี 

ความชืน้อยา่งรวดเรว็ 

กระถางเคลอืบ หรอืเซรามกิ - เน่ืองจากมกีารเคลอืบผวิทาํใ
หส้ิง่สกปรก ตดิไดย้าก 

- ทาํความสะอาดไดง้า่ย 

- เปราะบาง แตกหกังา่ย 
- มน้ํีาหนักมากขนยา้ยไม่สะดวก 
- ราคาแพง 
- เน่ืองจากมกีารเคลอืบผวิทาํ 

ใหม้รีะบบระบายน้ําและ 

อากาศน้อย 

วสัดุปลกูประเภทพลาสตกิ - มน้ํีาหนกัเบา 
สะดวกในการขน้ยา้ย 

- มคีวามคงทนต่อการแตกหกั 
- ราคาถูกกวา่กระถางประเภทอื่
นๆ 

- ไมม่ตีะไครเ่กาะขา้งกระถาง 

- ไมม่รี ู
พรนุดา้นขา้งทาํใหถ่้ายเท 

อากาศและน้ําไดท้างเดยีว 
- กรณปีลกูดอกไมก้ลางแจง้ 
อุณหภมูจิะสงูมากจนเป็น 

อนัตรายต่อตน้ไมไ้ด ้
- กรอบและแตกหกังา่ยหาก 

ตากแดดนานๆ 
- หากผลติไมไ่ดม้าตราฐาน 
ทาํใหด้ไูมม่รีาคาและไม ่

สวยงาม 
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ประเภท ข้อดี ข้อเสีย 

วสัดุปลกูประเภทไม ้ - ใหค้วามรูส้กึใกล้เคยีงธรรมชาต ิ
- เกบ็ความชืน้ไดด้ ี
- มชีอ่งระบายน้ําและอากาศพอ
สมควร 

- ราคาคอ่นขา้งแพง 
- ถา้เปียกชืน้ตลอดเวลาจะผพุงั
ไดง้า่ย 

- เป็นสาเหตุใหเ้กดิเชือ้ราและโร
คต่างๆได ้

วสัดุปลกูประเภทหนิ - มรีปูทรงเรยีบงา่ยและสทีีด่ ู

เป็นธรรมชาต ิ
- แขง็แรงทนทานมอีายกุารใช ้

งานยาวนาน 

- มน้ํีาหนกัมากขนยา้ยไมส่ะดว
ก 

- มรีาคาสงูกวา่วสัดุอื่น 
- ทาํความสะอาดยาก 

วสัดุปลกูประเภทโลหะ - มน้ํีาหนกัเบา 
สะดวกในการขน้ยา้ย 

- ไมม่ตีะไครเ่กาะขา้งกระถาง 
- มใีหเ้ลอืกหลาบรปูแบบ 

- ไมม่รี ู
พรนุดา้นขา้งทาํใหถ่้ายเทอาก
าศและน้ําไดท้างเดยีว 

- ไมท่นทานต่อความชืน้ 
อาจทาํใหเ้กดิสนิมได ้

- หากผลติไมไ่ดม้าตราฐาน 
อาจมคีมตามรอยต่อ 
ทาํใหเ้กดิอนัตรายได ้

วสัดุปลกูประเภทวสัดุ 

สงัเคราะห ์
- มน้ํีาหนกัเบา 
สะดวกในการขน้ยา้ย 

- สามารถทาํพืน้ผวิเลยีน 

แบบวสัดุธรรมชาตไิด ้
ในขณะทีม่รีาคาถูกกวา่ 

- วสัดุมคีวามคงทน 
- ไมม่ตีะไครเ่กาะขา้งกระถาง 
- ทาํความสะอาดงา่ย 

- ไมม่รี ู
พรนุดา้นขา้งทาํใหถ่้ายเท 

อากาศและน้ําไดท้างเดยีว 

 
 ทีม่า: มกุดา สขุสวสัดิ.์ (ม.ป.ป.). วสัดุปลกูไมด้อกไมป้ระดบั. 
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 ความงามของไมป้ระดบั จะมมีากขึน้หรอืลดลง ขึน้อยูก่บัสลิปะการตกแต่ง ระหวา่งตน้ไม ้
กบัสภาพแวดล้อมและสิง่แรกเลยทีเ่รามองเหน็ก็คอืกระถางซึง่กระถางนัน้ ก็มหีลายชนิด หลายรูปแบบ 
แต่อย่างไรกต็าม เรากส็ามารถแบ่งกระถางออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามวตัถุประสงคข์องการนํามา 
ใชง้าน คอื 
 
กระถางท่ีใช้สาํหรบัปลกูต้นไม้โดยตรง  
   กระถางจาํพวกน้ีเน้นไปทีก่ารหางา่ย ใชส้ะดวกซึง้สามารถดดัแปลงมาจากวสัดุต่างๆ 
ภายในครอบครวั สิง่ของเหลอืใช ้เชน่ หมอ้ ไห ถงัน้ํา กาละมงั ฯลฯ ซึง่แบบทีห่น่ึงน้ี ไมไ่ดส้นใจ 
รปูรา่งของกระถาง แต่เราสนใจตน้ไมเ้ทา่นัน้ 
 
กระถางท่ีใช้สาํหรบัตกแต่ง  
   กระถางแบบน้ี มกัจะนํามาสวม หรอืรองรบักระถางทีป่ลกูตน้ไมอ้กีทหีน่ึง กระถางแบบน้ี 
ผูผ้ลติจะมุง่เน้นไปทีค่วามสวยงาม รปูทรง และเน้ือวสัดุ เป็นสาํคญั ซึง่อาจทาํมาจากไมไ้ผ ่หวาย 
อะลมูเินียม พลาสตกิ กระเบือ้ง สแตนเลส เซรามคิ ฯลฯ 
 
กระถางท่ีใช้สาํหรบัปลกูและตกแต่งพร้อมกนั 
  กระถางประเภทน้ี มกัทาํมาจากเซรามคิ ดนิเผา หรอืพลาสตกิ สามารถปลกูตน้ไมล้งไป 
ในกระถางไดโ้ดยตรง มรีรูะบายน้ําออกและมถีาดรบัน้ําสว่นเกนิรองอยู ่
 
สาํหรบัลกัษณะของกระถางท่ีเราเหน็กนัอยู่ตามอาคารสถานท่ีต่างๆ เท่าท่ีพบ จะมีอยู่  
3 ประเภท คือ 
    1. กระถางตัง้พืน้ (Standard pot) กระถางแบบน้ี จะมคีวามสงูเทา่กบัความกวา้ง 
ของปากกระถาง และมหีลายขนาด ตัง้แต่ 1-16 น้ิว ใชใ้นการปลกูตน้ไมท้ีม่ทีรงสงู และมรีะบบ 
รากลกึ เชน่ พชืตระกลูปาลม์ และไทร เป็นตน้ 
 2. กระถางตัง้โต๊ะ (Pan) กระถางแบบน้ี จะมคีวามสูงแค่ 1/2 ของความกวา้งของปากกระถาง  
มขีนาดต่าง ๆ กนั ตัง้แต่ 5-16 นิ้ว พชืที่นิยมปลูกกบักระถางพวกนี้ ได้แก่ ไม้ท ี่มลีกัษณะ 
เป็นพุม่เตีย้ และมทีรงพุม่แผข่ยายกวา้ง เชน่ พวกเปบเปอรโ์รเมยี เป็นตน้ 
 3. กระถางแขวน (Tub) กระถางชนิดน้ีจะมคีวามสงู เพยีงแค ่1 ใน 3 ของความกวา้ง 
ของปากกระถางเทานัน้ มขีนาดความกวา้งตัง้แต่ 5 น้ิว ขึน้ไป สว่นมากจะเจาะรเูอาไว ้เพือ่แขวน 
ประมาณ 3-4 ร ูใชป้ลกูพชืทีม่รีะบบรากตืน้และมกีารเจรญิเตบิโตรวดเรว็ ชอบเลือ้ยเมือ่นาํ 
ไปแขวนซึง่จะทาํใหเ้กดิการหอ้ยยอ้ย มองดแูลว้เกดิความสวยงาม 
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 ชุดกระถางสําหรบัจดัสวนจึงจําเป็นต้องมหีลายส่วนประกอบกนัเช่นกระถางต้นไม้  
บ่อน้ํา หนิประดบั ชุดไฟจดัสวนเป็นตน้ นอกจากน้ียงัจาํเป็นตอ้งทราบลกัษณะวสัดุทีใ่ชท้าํวา่ชนิดใด 
เหมาะสมเพยีงในการสรา้งงาน โดยไดศ้กึษาขอ้มลูจากเอกสารและตําราการจดัสวน 
  

7.  อาคารชุด 
 ตามพระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ.2522 ไดใ้หค้วามหมายของอาคารชุดไวด้งัน้ี 
 อาคารชดุ หมายความวา่ อาคารทีบุ่คคลสามารถแยกการถอืกรรมสทิธิอ์อกไดเ้ป็นสว่น ๆ 
โดยแต่ ละสว่นประกอบดว้ยกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์ว่นบุคคลและกรรมสทิธิร์ว่มในทรพัยส์ว่นกลาง 
 ทรพัยส์ว่นบุคคล หมายความวา่ หอ้งชุด และหมายความรวมถงึสิง่ปลกูสรา้ง หรอืทีด่นิ 
ทีจ่ดัไว ้ใหเ้ป็นของเจา้ของหอ้งชุดแต่ละราย 
 หอ้งชดุ หมายความวา่ สว่นของอาคารชุดทีแ่ยกการถอืกรรมสทิธิอ์อกไดเ้ป็นสว่นเฉพาะ 
ของแต่ละบุคคล 
 นิติบคุคลอาคารชดุ นิตบุิคคลอาคารชดุเป็นสาํนกัจดัการดแูลทรพัยส์นิสว่นกลาง 

ของคอนโดมเินียม มฐีานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุมการจดัการนิติบุคคลอาคารชุด 

ทําหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารจดัการดูแลทรพัยส่์วนกลางในนามของนิตบุิคคลอาคารชุดการปฎิบตังิานต่างๆ 

จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลอาคารชุด ซึ่งอาคารชุดแต่ละแห่งจะมรีะเบยีบภายใน 

ของแต่ละอาคารชุดไมเ่หมอืนกนั แมก้ฎหมายอาคารชุดจะใชฉ้บบัเดยีวกนักต็าม ในแต่ละคอนโด 

จะมผีูจ้ดัการนิตบุิคคลอาคารชุดเป็นผูด้าํเนินการแทนนิตบุิคคลอาคารชุดนัน้ๆ ผูจ้ดัการนิตบุิคคล 

อาคารชุดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลกไ็ด ้เป็นหน้าทีข่องเจา้ของหอ้งชุดแต่ละหอ้ง 

ทีจ่ะต้องจดัใหม้คีณะกรรมการเขา้ควบคุมการจดัการนิตบุิคคลอาคารชุด โดยจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมกนั 

ตรวจสอบการบรหิารงานของนิตบุิคคลอาคารชุดวา่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของนิตบุิคคลอาคารชุดนัน้ๆ 

หรอืไม่ หากเหน็ว่าผูจ้ดัการนิตบิุคคลอาคารชุดปฏบิตัหิน้าทีข่ ีฉ้้อ บกพร่อง ดอ้ยประสทิธภิาพ 

มกีารทุจรติโกงกนิ ส่งผลใหเ้กดิปญัหากบัอาคารชุด ประชาชนชาวคอนโดฯ ทีเ่ป็นเจา้ของหอ้งชุดมสีทิธ ิ

เรยีกประชุมเจา้ของหอ้งชุด เพื่อใหผู้จ้ดัการนิตบุิคคลอาคารชุดชีแ้จงได ้หากผูจ้ดัการนิตบุิคคลอาคาร 

ชุดไม่ช ี้แจงหรอืขอ้เทจ็จรงิฟงัได้ว่าปฏบิตัิหน้าที่บกพร่อง ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่คอนโด 

เจา้ของหอ้งชุดสามารถนําเรือ่งดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมเจา้ของรว่มทัง้หมด เพื่อมมีตถิอดถอน 

ผูจ้ดัการนิตบุิคคลอาคารคนนัน้ได ้
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8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  สร ้อยสุข พงษ ์พูล (2550: 1-5) ได้เขยีนบทความเร ื่องแนวทางการเพิม่พื้นที่เขยีว 
ในกรงุเทพมหานครและไดว้เิคราะเรือ่งความตอ้งการพืน้ทีส่เีขยีวทัง้สาธาระและ พืน้ทีส่ว่นตวั  
วา่ เมอืงใหญ ่ๆ มกีารเจรญิเตบิโต อย่างต ่อเน่ืองในทุกๆ ด ้าน ทัง้ทางด ้าน กายภาพ เศรษฐกจิ  
สงัคม ประชากร เป็นแหล ่งงานที่ดงึดูด ให ้ผู ้คนจากท ้องถิ่นต่างๆ ทัว่ประเทศหลัง่ไหลเข ้า 
มาประกอบอาชพีหลากหลายประเภท หลากหลายกจิกรรม ปัญหาทีต่ามมาคอื ความแออดัของ 
ทีอ่ยู่อาศยั ประชากรหนาแน ่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เพยีงพอ อาชญากรรมเพิม่ขึน้ 
การจราจรตดิขดั มลภาวะเป็นพษิ ขยะเกลื่อนเมอืง นํ้าเน่า อากาศเสยีเสยีง ดงัฝุน่ ละอองกระจาย 
แทบทุกพืน้ที ่สง่ผลกระทบตอ่ สขุภาพของผูอ้าศยัในเมอืงทัง้ทางตรงและทางอ ้อม 
 การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม ทัง้ช่วยกรองมลพษิ 
เสรมิสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีแ่ขง็แรงให้คนเมอืง แต่ปัญหาคอื พืน้ทีส่เีขยีว ในเมอืงมไีม่เพยีงพอ 
กบัความต ้องการของประชาชนการเขา้ถงึเป ็นไปโดยยากในบางพืน้ทีบ่ทบาทของพืน้ทีส่เีขยีว 

บางแห่งไม ่ เอื้ออํานวยต ่อความต ้องการของผู ้ใช ้บรกิาร จงึต ้องมกีารเพิม่พืน้ที่สเีขยีวใหก้บัเมอืง 
เพือ่ชว่ยให้ประชาชน คนเมอืงมทีางเลอืกในการพกัผ่อนหย ่อนใจมากขึน้ 
 
 

 
ภาพประกอบ  15  ตารางแสดงมาตราฐานเน้ือทีส่วนสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่าง 
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 ภาพประกอบ 16 ตารางแสดงมาตราฐานเน้ือทีส่วนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย 
 
กรงุเทพประชากรตามทะเบยีนราษฎร์ ประมาณ 6,775,672 คน จากข ้อมลูสวนสาธารณะของ กทม. 
ในปจัจุบนัมพีืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ที ่สวนสาธารณะเพือ่การพกัผ่อนหย ่อนใจประมาณ 10,429.84 ไร่ 
หรอืคดิเป ็นสดัส ่วนต ่อประชากร โดยประมาณ 2.93 ตารางเมตรต ่อคน กว่ามาตรฐานทีก่ําหนดไว ้
ของสาํนกัผงัเมอืง  
 จากรายงานเรือ่งดงักล่าวจะเหน็ไดว้า่พืน้ทีส่เีขยีวเป็นสิง่ทีย่งัมคีวามขาดแลนในชวีติของ 

คนเมอืงจงึเป็นสาเหตุทีท่าํใหก้ารออกแบบชุดอุปกรณ์จดัสวนเป็นสิง่จาํเป็น 
 พชร เลศิปิตวิฒันา (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาและวจิยัเรือ่ง การออกแบบสวนหลงัคา 
ในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ในงานวจิยัน้ี พบว่าปจัจยัท่ีต้องคํานึง ในการออกแบบสวนหลงัคาเสมอ 
คอื การใชส้อยของสวนหลงัคาภูมอิากาศ สภาพแวดลอ้ม หลกัเกณฑอ์าคาร ความปลอดภยั 
โครงสรา้งรองรบังานสวน การรัว่ซมึของน้ํา การระบายน้ํา ดนิปลูก ระบบชลประทาน ชนิดของพชืพนัธุ ์
กระบะตน้ไม ้งานระบบไฟฟ้า การสอ่งสวา่ง การบาํรงุรกัษา จะเป็นตวักาํหนดในการพจิารณา 
วา่สวนหลงัคาสาํหรบัทีต่ ัง้นัน้ๆ ตอ้งมกีารออกแบบอยา่งไร จะเป็นแนวทางทีแ่สดงถงึหลกัเกณฑ ์
ของการออกแบบสวนทีจ่ะใชเ้ป็นองคป์ระกอบในงานวจิยัต่อไป 
 อานตั ิวฒัเนสก ์(2546: บทคดัยอ่) ทาํการวจิยัเรือ่ง รปูแบบการวางผงัและความสมัพนัธ ์
กบัการอยูอ่าศยั พบวา่ สวนชนบทนัน้เป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการสรา้งสมดุลทางสภาพแวดลอ้ม 
ใหแ้ก่หมู่บ้าน ใหค้วามรูส้กึในมติิของความเป็นคนและสงัคมโดยผ่านสมัพนัธ์ภาพระหว่าง 
วถิีการดําเนินชวีติของชาวบ้านกบัสวน ซึ่งแง่มุมต่างๆเหล่านี้แมจ้ะเป็นองค์ประกอบเล็กน้อย 
ไม่โดดเด่น แต่ทว่ามนีัยยะสําคญัอย่างยิง่ เพราะสวนชนบทนัน้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหชุ้มชน 
มคีวามเป็นชมุชน 
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 ธรีศกัดิ ์สงิหป์รชีา (2546:  บทคดัย่อ) ผลการศกึษาพบว่า การจดัสวนขนาดเลก็บนพืน้ทีว่่าง 
ภายนอกอาคารที่มขีนาดจํากดันี้ จะสามารถช่วยลดความรอ้นภายนอกอาคารลงได้ โดยชุด 
การทดสอบทีแ่สดงว่าสวนขนาดเล็กสามารถลดอุณหภูมอิากาศภายนอกอาคารลงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ทัง้ในช่วงเวลากลางวนัและช่วงเวลากลางค ืนนัน้จะเร ิ ่มต้นต ัง้แต่ชุดการทดสอบที่ 4 คือ 
มอีงคป์ระกอบของดนิ หญา้ไมพุ้ม่ใหญ่และไมพุ้ม่กลางเป็นตน้ไปจนถงึชุดการทดสอบที ่8 ซึง่ม ี
องคป์ระกอบครบทุกอยา่ง จะชว่ยลดอุณหภมูอิากาศภายนอกอาคารในชว่งเวลากลางวนัลงได ้
ตัง้แต่ 3.8 องศาเซลเซยีส ถึง 12 องศาเซลเซยีส และในเวลากลางคนือุณหภูมจิะลดลง 2.5 

องศาเซลเซยีสถงึ 2.9 องศาเซลเซยีส ขณะทีส่วนขนาดเลก็ทาํใหอุ้ณหภมูอิากาศภายในอาคาร 
ของทุกชุดการทดสอบมคี่าลดลงไม่เกนิ 1 องศาเซลเซยีส ซึ่งจดัว่าไม่มนีัยสําคญัในทางสถติ ิ
แต่อย่างใด นอกจากนี้ผลจากการศกึษายงัแสดงใหเ้หน็ว่าสวนขนาดเลก็ภายนอกอาคารนัน้ 
จะมอีทิธพิลต่อปรมิาความชืน้สมัพทัธท์ัง้ภายนอกอาคารและภายในอาคารใหม้คีา่เพิม่มากขึน้ 

โดยปรมิาณความชืน้สมัพทัธท์ัง้ภายนอกอาคารทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนืจะเพิม่ขึน้ประมาณ 
10 ถงึ 15 เปอรเ์ซน็ต์ในขณะทีป่รมิาณความชืน้สมัพทัธภ์ายในอาคารในเวลากลางวนั และกลางคนื 
จะเพิม่ขึน้ประมาณ 5 ถงึ 15 เปอรเ์ซน็ต ์ฉนัน้การออกแบบสวนหากเป็นแนวตัง้จะทาํใหส้ามารถ 
ชว่ยลดปรมิาณความรอ้นของหอ้งพกัอาศยับนอาคารสงูได ้
 สรปุการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดท้ราบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการออกแบบสวน ขอ้คํานึงถงึในการออกแบบสวนในพืน้ที่จํากดั ซึ่งขอ้มูลที่ไดส้ามารถนํามา 
สรา้งกรอบแนวคดิในการออกแบบผลติพฒันาชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคาร
สงูต่อไป 
  
 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษาและพฒันาชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนพืน้ที ่
จาํกดับนอาคารสงูทีส่ามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการอยูอ่าศยัรวมถงึมกีารดแูลรกัษางา่ย 
โดยมุง่เน้นเรือ่งความสามารถในการปรบัเปลีย่นรปูแบบไดห้ลากหลาย เพือ่ใหเ้ขา้ไดก้บัพืน้ที ่
ทีม่คีวามแตกต่างกนัได ้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการไวด้งัน้ี 
 1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. กาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั  
 3. การสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการในการจดัสวนของผูอ้ยูอ่าศยัใน 
อาคารสงูเพือ่เป็นขอ้มลูในการออกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
 4. การสรา้งแบบประเมนิรปูแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการประเมนิชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
 
ขัน้ตอนการออกแบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวน 
 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบรา่งชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ที ่
จาํกดับนอาคารสงูทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยัจาํนวน 30 แบบ  
 กลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุม่เลอืกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จากแบบรา่งชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวนพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยัจาํนวน  
3 รปูแบบ 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดแ้บ่งขัน้ตอนในการดาํเนินการวจิยัไว ้5 ระยะคอื 
 ระยะท่ี 1 การศกึษาแนวทางความตอ้งการในการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 

จากการศกึษาภาคสนาม การสมัภาษณ์ และ การตอบแบบสอบถามของผูท้ีพ่กัอาศยัในอาคารสงู 
รวมถงึการศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งกรอบแนวคดิในการออกแบบ 
 ระยะท่ี 2 การพฒันาแบบรา่งชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 

ทีไ่ดร้บัการออกแบบโดยผูว้จิยัเพือ่ใหต้อบสนองแนวทางการจดัสวน3แนวทางดงัต่อไปน้ี สวนกระบะ 
(Raised-Bed Garden) แบบสวนผนงั (Wall garden) สวนแขวน (Hanging Garden) จาํนวน  
30 รปูแบบ โดยใชก้รอบแนวคดิทีไ่ดจ้ากการศกึษาระยะที ่1 
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 ระยะท่ี 3 ทาํการประเมนิครัง้ที ่1 กระบวนการคดัเลอืกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวน 

ในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูโดยสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ละการผลติ ดา้นการจดัสวน และดา้นวชิาการเพือ่คดักรองแบบร่าง 
ใหเ้หลอื 9 รปูแบบ 
 ระยะท่ี 4  นํารปูแบบทีไ่ดไ้ปทาํการปรบัปรงุแกไ้ข และพฒันาใหเ้หลอื 3 รปูแบบ 

โดยคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญและทาํการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญโดยใชแ้บบประเมนิ และนํา 
แบบรา่งทีไ่ดร้บัการประเมนิสงูสดุ ไปพฒันาเป็นชิน้งานตน้แบบ 
 ระยะท่ี 5 ทาํการสรา้งชิน้งานตน้แบบ และทาํการประเมนิผลความพงึพอใจโดยผูบ้รโิภค  

 

การกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั 

 การศกึษาพฒันาชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนทีเ่หมาะสาํหรบัพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูสามา
รถสรปุเป็นแผนผงัไดด้งัต่อไปน้ี 
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ขัน้ตอนในการประเมินรปูแบบและประสิทธิภาพแบบชดุกระถางสาํหรบัการจดัสว
นในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงู  
 1. ศกึษาขอ้มูลวธิกีารจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง 
แบบสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2.  สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการในจดัสวนของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารสงู 
 3.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามและการศกึษาภาคสนาม มาสรา้งเป็นกรอบแนวคดิ 
ทีใ่ชใ้นการออกแบบ 
 4.   ออกแบบแบบรา่งจาํนวน 30 ชิน้ และทาํการคดัเลอืก โดยผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ในไป 
พฒันาเป็นชิน้งานตน้แบบ 
 5.  นําชิน้งานตน้แบบไปประเมนิโดยผูบ้รโิภค 
 
ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินประสทธิภาพในการศึกษาและพฒันาแบบชดุ    
กระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงู   
 ศกึษาวธิกีาร ขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบ 
ประเมนิชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
 1. สรา้งแบบประเมนิประสทิธภิาพแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดั 
บนอาคารสงูโดยผูว้จิยัทาํการประเมนิตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวค้อื หลกัเกณฑด์า้นการออกแบบ 
หลกัเกณฑด์า้นประโยชน์ใชส้อย และหลกัเกณฑด์า้นการดแูลรกัษา 
 2. สรา้งแบบประเมนิรปูแบบประสทิธภิาพแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ที ่
จาํกดับนอาคารสงู ประกอบคาํชีแ้จงและขอ้เสนอะแนะ  
 ตอนที ่1 การประเมนิแบบมาตราสว่น(Rating Scale) ซงึกาํหนดคา่คะแนน (Weight) 
ออกเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีอง ลเิคอร ์(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 114)ดงัน้ี 
 5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
 4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัด ี
 3 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้
 2 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ 
 1 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้
 กาํหนดเกณฑ ์การแปลความหมาย ขอ้มลูทีเ่ป็นคา่เฉลีย่ต่างๆดงัน้ี  
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 ค่าเฉล่ียระหว่าง   ความหมาย 
 4.51-5.0    ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
 3.51-4.50  ผลการประเมนิในระดบัด ี
 2.51-3.50  ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้
 1.51-2.51  ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ 
 1.00-1.50  ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้
 ตอนที ่2 เป็นแบบคาํถามปลายเปิด สาํหรบัผูต้อบแบบประเมนิแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ  
 นําแบบประเมนิเสนอต่อกรรมการผูค้วบคมุปรญิญานิพนธเ์พือ่เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
จากคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํนวน 2 ทา่น คอื ผศ.ดร.รวเิทพ 
มสูกิะปาน และ อ.สทิธพิงค ์วงศไ์ชยสวุรรณ 
 ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑจ์าํนวน 2 ทา่นโดยมคีุณวุฒกิารดา้น 
การศกึษาระดบัปรญิญาโท ไดแ้ก่ อาจารยส์มุนสัยา โวหาร คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
และคุณ คุณยทุธนา พลูผลวฒันาภรณ์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ด-ีเซน็-โย ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการ 
ออกแบบสวนบนอาคารสงูทาํงานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ 10 ปี จาํนวน 1 ทา่น ทาํการประเมนิ 
แสดงความคดิเหน็เพื่อหาความสอดคล้อง และทําการเลอืกแบบร่าง แบบชุดกระถาง สําหรบั 
จดัสวนอเนกประสงคจํานวน 9 แบบที่พงึพอใจมากทีสุ่ดจากจํานวนทัง้หมด 30 แบบ และทํา 
การพฒัาใหเ้หลอื3รปูแบบและทาํการคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้ ใหเ้หลอื 1 รปูแบบ เพือ่พฒันา 
เป็นชิน้งานตน้แบบ 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอนดงัน้ี 
  3.1 ขอหนงัสอืรบัรองแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เพือ่ไปแสดงต่อผูเ้ชีย่วชาญทีก่ล่าวมาขา้งตน้ เพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการทาํแบบประเมนิ 
แบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
  3.2 ทาํการนําเสนอแบบรา่งแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดั 
บนอาคารสงู พรอ้มรายละเอยีดแลว้ใหก้รรมการผูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
จากคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจํานวน 2 ท่านใหผู้เ้ช ี่ยวชาญ 
ทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑจ์าํนวน 2 ทา่นโดยมคีุณวุฒกิารดา้นการศกึษาระดบัปรญิญาโท  
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบสวนบนอาคารสงูทาํงานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่10 ปี จาํนวน       
1 ทา่น ทาํการประเมนิ แสดงความคดิเหน็เพือ่หาความสอดคลอ้ง และทาํการเลอืกแบบรา่ง 
ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนจาํนวน 9 แบบทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุจากจาํนวนทัง้หมด 30 แบบ 
และทาํการพฒัาใหเ้หลอื 3 รปูแบบและทาํการคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้  พรอ้มแสดง 
ความคดิเหน็เพิม่เตมิและเลอืกแบบทีพ่งึพอใจจาํนวน 1 แบบ เพือ่นําไปสรา้งชิน้งานตน้แบบ 
เพือ่นําไปประเมนิโดยผูบ้รโิภคต่อไป 
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 4. การนําเสนอผลการวเิคราะห ์ขอ้มลูของกระบวนการวดั ประสทิธภิาพของงานตน้แบบ 
ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนครัง้ที ่2 จาํนวน 1 แบบ โดยแบบประเมนิผลรปูแบบ ประสทิธภิาพ 
ซึง่แบ่งตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบจากหลกัเกณฑ ์3 หลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัใน ขัน้ตอนที ่2 
อกีครัง้ เพือ่ทดสอบวา่ แบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู มปีระสทิธภิาพ 
อยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภค โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มที ่1 เชีย่วชาญ ทางดา้น 
การออกแบบผลติภณัฑจ์าํนวน 2 ทา่น กลุ่มที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการออกแบบสวนบนอาคารสงู 
ทาํงานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ 10 ปี จาํนวน 1 ทา่น กลุ่มที ่3 ผูพ้กัอาศยัในอาคารสงูจากผูต้อบ 
แบบประเมนิรวมทัง้หมดเป็น 20 ท่าน เนื่องจากผูเ้ช ี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 ไม่มคีวามเชี่ยวชาญ 
ทางดา้นการ ผลติจงึไมม่กีารประเมนิผลประสทิธภิาพของแบบในหลกัเกณฑท์างดา้นการผลติ 
โดยใหป้ระเมนิเพยีง หลกัเกณฑท์างดา้นการออกแบบและหลกัเกณฑท์างดา้นการใชป้ระโยชน์ 
และความพงึพอใจ ซึง่แบ่งตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบ 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพของ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดั 
บนอาคารสงู   
  5.1 คา่เฉลีย่ใชส้ตูร  
  
  
  
  
  
  
        

 

  5.2 สว่นเบีย่งเบนมาตราฐานใชส้ตูร 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางการวจิยัเรือ่ง การศกึษาและพฒันาชุดกระถาง 
สําหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจํ่ากดับนอาคารสูง ผูว้จิยัได้กําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อในการวเิคราะห์ 
ขอ้มลูเพือ่สือ่ความหมายใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั ดงัน้ี 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูของงานวจิยัเรือ่ง การศกึษาและพฒันาชุดกระถาง 
สําหรบัจดัสวนอเนกประสงค์ประยุกต์ใช้ในพืน้ท่ีจํากดับนอาคารสูง ผู้วิจยัทําการเสนอเฉพาะผลการวเิคราะห์ 
ของแบบสอบถามความคดิเหน็และแบบประเมนิประสทิธภิาพ ในรปูแบบของตารางประกอบ 
คาํอธบิายโดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสรา้งกรอบแนวความคดิเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุดกระถาง 
สาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู โดยการใชแ้บบสอบถามและการศกึษาภาคสนาม 
ตอนที ่1 เป็นคาถามแบบเลอืกตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ 
ตอนที ่2 เป็นคาํถามแบบปลายเปิดสาหรบัแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและใหข้อ้เสนอแนะ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการ วเิคราะหข์อ้มลูของกระบวนการวดัประสทิธภิาพของ 

รปูแบบ ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่1 
โดยแบบ ประเมนิผลรปูแบบประสทิธภิาพซึง่แบ่ง ตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบได ้
โดยคาํนึงจากหลกัเกณฑ ์3 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 1. ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย (Design and functions) 
 2. ดา้นความสวยงาม (Aesthetic Function) 
 3. เกณฑด์า้นการผลติ (Production Aspect) 
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 ทาํการคดัเลอืกแบบรา่ง 30 แบบเหลอื 9 แบบ และทาํการพฒันาแบบและคดัเลอืก 
โดยผูเ้ชีย่วชาญจนเหลอื 3 แบบ ก่อนจะประสทิธปิระสทิธภิาพ โดยนําแบบรา่งทีไ่ดก้ารประเมนิ 
สงูสดุไปพฒันาต่อเป็นชิน้งานตน้แบบ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การนําเสนอผลการวเิคราะห ์ขอ้มลูของกระบวนการวดั ประสทิธภิาพ 
ของงานตน้แบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่2 จาํนวน 1 แบบ 
โดยแบบประเมนิผลรปูแบบ ประสทิธภิาพซึง่แบ่งตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบจากหลกัเกณฑ ์     
3 หลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัใน ขัน้ตอนที ่2 อกีครัง้ เพือ่ทดสอบวา่ ชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวน 
ในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู มปีระสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภค 
 ขัน้ตอนที ่1 การนําเสนอผลการวเิคราะห ์ขอ้มูลของกระบวนการสรา้งแบบสอบถาม 
 
ความคิดเหน็และความต้องการในการจดัสวนของผูท่ี้พกัอาศยัในอาคารสงู  
 เป็นคาํถามแบบเลอืกตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ ดงัปรากฏผลดงัน้ี 
 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเหน็ ความถี ่ รอ้ยละ 

1.ทา่นมคีวามตอ้งในการจดัสวนในทีพ่กัอาศยัหรอืไม ่
มากทีส่ดุ 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยทีส่ดุ 
รวม  

 
39 
14 
7 
0 
0 

 60  

 
65 

23.33 
11.67 

0 
0 

100 

2.จาํนวนครัง้ใน1สปัดาหท์ีท่า่นมเีวลาดแูลตน้ไม ้
1-3 ครัง้ 
4-7 ครัง้ 
8-10 ครัง้ 
มากกวา่10 ครัง้ 
รวม  

29 
21 
3 
7 
60 

48.33 
35 
5 

11.67 
100 

 
 
ภาพประกอบ 17 ตารางวเิคราะหค์วามคดิเหน็และความต้องการในจดัสวนของผูอ้ยู่อาศยั 
 ในอาคารสูง 
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ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเหน็ ความถี ่ รอ้ยละ 

3.ทา่นมคีวามคดิวา่พืน้ทีต่่อไปน้ีเหมาะสมจะใชจ้ดัสวน 
ระเบยีง 
บรเิวรโต๊ะทาํงาน 
บรเิวรหอ้งรบัแขก 
หอ้งน้ํา 
รวม 

 
41 
7 
10 
2 
60 

 
68.33 
11.67 
16.67 
3.33 
100 

4.วตัถุประสงคใ์นจดัสวนในหอ้งพกัอาศยั 
กัน้สดัสว่นเพือ่ความเป็นสวนตวั 
เป็นบรเิวณพกัผอ่น 
ความสวยงามในการอยูอ่าศยั 
ปิดสภาพแวดลอ้มทีไ่มช่วนมอง 
เป็นงานอดเิรก 
รวม 

 
0 
19 
17 
1 
23 
60 

 
0 

31.67 
28.33 
1.67 
38.33 
100 

5.สวนแบบใดเหมาะสมในการจดัในทีพ่กัอาศยั 
สวนกระบะ 
สวนแขวน 
สวนผนงั 
สวนขัน้บนัได 
สวนหนิ 

 
29 
10 
17 
3 
1 

 
48.33 
16.67 
28.33 

5 
1.67 

6.ทา่นอยากใหม้ชีุดกระถางสาํหรบัจดัสวนชว่ยในการจดัสวน 
มากทีส่ดุ 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยทีส่ดุ  

 
28 
12 
10 
6 
4 

 
46.67 

20 
16.67 

10 
6.67 

 
 

ภาพประกอบ 17 (ต่อ) 
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ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเหน็ ความถี ่ รอ้ยละ 

7.ทา่นมคีวามตอ้งการชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนลกัษณะใด 
สามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบได ้
ดแูลรกัษางา่ย 
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย 
น้ําหนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดง้า่ย 
มคีวามสวยงาม 

 
21 
17 
16 
3 
3 

 
35 

28.33 
26.67 

5 
5 

8.สว่นใดในการใชป้ระโยชน์จากชุดกระถางสาํหรบัจดัสวน ทีค่วรมทีีส่ดุ 
มาตรฐานประสทิธภิาพด ี                                        
มคีวามปลอดภยั                                             
รปูแบบโครงสรา้งสวยงาม    
วสัดุอื่นทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบักวา่ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

 
24 
12 
11 
13 

 
40 
20 

18.33 
21.67 

 
ภาพประกอบ 17 (ต่อ) 

 
 จากตารางพบวา่ ในจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการของผูท้ีใ่ช ้
ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนทีม่ใีนปจัจุบนัจานวน 60 คน เป็นเพศหญงิ 32 และชาย 28 คน มลีกัษณะ 
พฤตกิรรมและความคดิเหน็สรปุไดด้งัน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามตอ้งในการจดัสวนในทีพ่กัอาศยั มากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ69  
 2. ผูต้อบแบบสอบถามมเีวลาดแูลสวนคอืมากทีส่ดุคอื 1-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์
คดิเป็นรอ้ยละ48.33 และน้อยทีส่ดุคอื 10 ครัง้ขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ11.67 
 3. บรเิวณทีผู่ต้อบแบบสอบถามคดิวา่เหมาะสมจะใชจ้ดัสวนมากทีส่ดุคอื ระเบยีง 
คดิเป็นรอ้ยละ 68.33 และน้อยทีค่อื บรเิวณหอ้งน้ําคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 
 4. ประโยชน์ของการจดัสวนทีผู่ต้อบแบบสอบถามเลอืกมากทีส่ดุคอื เพือ่เป็นงานอดเิรก 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.33 รองลงมาคอืเพือ่เป็นบรเิวณพกัผอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 31.67 และน้อยทีส่ดุ 
คอืกัน้ความเป็นสว่นตวั 
 5. รปูแบบสวนแบบใดเหมาะสมในการจดัในทีพ่กัอาศยัผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ 
สวนกระบะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ48.33 รองลงมาคอื สวนผนงั คดิเป็นรอ้ยละ 28.33 และสวน 
แขวนคดิเป็นรอ้ยละ 16.67 
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 6. ผูต้อบแบบสอบถามคดิวา่ควรมชีุดกระถางสาํหรบัจดัสวนทีท่าํใหก้ารจดัสวนงา่ยขึน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ46.67 
 7.  ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให ้ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ 
ไดส้งูสดุคดิเป็นรอ้ยละ35 ดแูลรกัษางา่ยคดิเป็นรอ้ยละ 28.33 
 8. ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวน ทีค่วรมเีพือ่การใชท้ีส่ดุ ผูต้อบแบบสอบถามคดิวา่ควร 
มมีาตราฐานประสทิธภิาพดคีดิเป็นรอ้ยละ40 และมคีวามปลอดภยัคดิเป็นรอ้ยละ20 
 ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามแบบปลายเปิดสาํหรบัแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและใหข้อ้เสนอแนะ 
ในทีน้ี่ผูว้จิยั จะแบ่งความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะเลอืกใชบ้รกิาร ออกเป็น 2 ดา้น คอื 
 1. ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบรปูแบบ ชุดอุปกรณ์จดัสวน 
 2. ดา้นความตอ้งการ และประโยชน์การใชส้อย 
  
 ขอ้ที1่ ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบรปูแบบ ชุดอุปกรณ์จดัสวน 
 การออกแบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนนัน้ความมกีารออกแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 
แวดลอ้ม ใชว้สัดุทีส่วยงามเหมาะกบัพืน้ที ่และสามารถสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการอยูอ่าศยัได ้
 การออกแบบใหม้คีวามสะดวกในการปรบัรปูแบบ 
เพือ่ใชพ้ืน้ทีท่ีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 ขอ้ที2่  ดา้นความตอ้งการ และประโยชน์การใชส้อย 
 ควรเป็นอุปกรณ์ทีป่รบัเปลีย่นไดง้า่ยเพือ่ความไมน่่าเบื่อ 
และการใชพ้ืน้ทีไ่ดห้ลายตามความตอ้งการ 
 ควรมกีารระบายและกกัเกบ็น้ําทีด่เีพือ่ลด 
จาํนวนครัง้ในการลดน้ําและดแูลตน้ไมเ้น้ืองจากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มเีวลาดแูลอยา่งจาํกดั
คอืประมาณ 1-3ครัง้ต่อสปัดาห ์
 จากการทาํสาํรวจภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถามทาํใหไ้ดข้อ้สรปุเพือ่เป็นแนวทางในการอ
อกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูไดข้อ้สรปุดงัน้ี 
 ผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารสงูสว่นใหญ่นิยมการจดัสวนในทีพ่กัอาศยัเพือ่เป็นงานอดเิรกและเป็น 
ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ โดยนิยมจดัสวนทีบ่รเิวณระเบยีงเพราะเป็นบรเิวณทีม่พีืน้ทีม่ากพอทีจ่ะใชใ้น 
การจดัสวน รปูแบบทีนิ่ยมในการจดัสวนไดแ้ก่ สวนกระบะ สวนผนัง และสวนแขวน และการออกแบบ 
ควรคาํนึงถงึการดแูลสว่นทีง่า่ยขึน้เน่ืองจะกลุ่มผูอ้าศยัในอาคารสงูมเีวลาดแูลสวนเพยีงสปัดาหล์ะ  
1-3 ครัง้ ผูว้จิยัจงึทาํการออกแบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนจาํนวน 30 รปูแบบ(ภาคผนวก ช.) 
ทีไ่ดจ้ากขอ้สรปุขา้งตน้ในแบบสอบถาม และนําไปใหผู้เ้ชีย่วสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) ใหเ้หลอื 9 รปูแบบ เพือ่ทาํการประเมนิครัง้ที ่1 
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 ขัน้ตอนท่ี2 การนําเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการวดัประสิทธิภาพ 
ของ รปูแบบ ชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงูครัง้ท่ี 1 โดยคาํนึง 
จากหลกัเกณฑ ์3 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 1. ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย (Design and functions) 
 2.  ดา้นความสวยงาม (Aesthetic Function) 
 3.  เกณฑด์า้นการผลติ (Production Aspect) 
โดยทาํการคดัเลอืกแบบรา่ง 9 รปูแบบ ไปพฒันาต่อและคดัใหเ้หลอื3รปูแบบ  
 

รายการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ รปูแบบที ่5 
 

 
X      S.D. 

ระดบั
ความ 
เหมาะ 
สม 

รปูแบบที ่8 
 

 
X    S.D. 

ระดบั
ความเ
หมาะ 
สม 

รปูแบบที1่ 
 
 
X      S.D 

ระดบั
ความ 

เหมาะสม 

ดา้นประโยชน์ใชส้อยและการออกแบบ          

1. 
รปูแบบเหมาะสมใชง้านในพืน้ทีจ่าํกดั 

3.66 0.57 พอใช ้ 4 0.0 ด ี 4.3 0.57 ด ี

2.รปูแบบมคีวามปลอดภยัในการใช ้
งาน 

3 0.0 พอใช ้ 4.3 0.57 ด ี 4.3 0.57 ด ี

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่น 
รปูแบบไดง้า่ย 

3.3 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา 3.66 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4.3 0.57 ด ี

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก 3 0.0 พอใช ้ 3 0.0 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

รวม 3.38 0.32 พอใช ้ 3.71 0.43 พอใช ้ 4.15 0.16 ด ี

 
ภาพประกอบ 18 วเิคราะหข์อ้มลูของกระบวนการวดัประสทิธภิาพของ รปูแบบ ชุดกระถาง 
 สาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่1 
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รายการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ รปูแบบที ่5 
 

 
X      S.D. 

ระดบั
ความ 
เหมาะ 
สม 

รปูแบบที ่8 
 

 
X    S.D. 

ระดบั
ความเ
หมาะ 
สม 

รปูแบบที1่ 
 
 
X      S.D 

ระดบั
ความ 

เหมาะสม 

ดา้นความสวยงาม    

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื 
และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการ 
พกัอาศยั 

3.3 0.57 พอใช ้ 4 0.0 ด ี 3.66 0.57 พอใช ้

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม ในการใช ้
ตกแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคารสงู 

4 0 ด ี 3.3 0.57 พอใช ้ 4.3 0.57 ด ี

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุด
กระถางแบบเดมิทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

3.3 0.57 ด ี 3.3 0.57 พอใช ้ 3 1.0 พอใช ้

รวม 3.38 0.4 พอใช ้ 3.38 0.4 พอใช ้ 3.65 0.65 พอใช ้

ดา้นการผลติ    

1.ความเหมาะสมกบัวสัดุทีใ่ช ้ 4 0 ด ี 3 0.0 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้

2.ความยุง่ยากซบัซอ้นในการผลติ 4.3 1.15 ด ี 3.3 0.57 พอใช ้ 4.3 1.15 ด ี

รวม 4.15 0.21 ด ี 3.15 0.21 พอใช ้ 4.15 0.21 ด ี

รวม 3 ดา้น 3.63 0.44 พอใช ้ 3.41 0.28 พอใช ้ 3.98 0.28 พอใช ้

ด้านประโยชน์ใช้สอยและการออกแบบ    

1. รปูแบบเหมาะสมใชง้านใน 
พืน้ทีจ่าํกดั 

4 0.0 ด ี 3.66 0.57 พอใช ้ 4.66 0.57 ดมีาก 

2.รูปแบบมคีวามปลอดภยัในการใช้งาน 3.66 0.57 พอใช ้ 3.3 0.57 พอใช ้ 4.3 0.57 ด ี

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4.66 0.57 ดมีาก 

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่น 
รปูแบบไดง้า่ย 

3.3 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4.66 0.57 ดมีาก 

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา 3.66 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4.3 0.57 ด ี

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก 3 0.0 พอใช ้ 3 0.0 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

รวม 3.38 0.32 พอใช ้ 3.71 0.43 พอใช ้ 4.43 0.27 ด ี

ภาพประกอบ 18 (ต่อ) 
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รายการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ รปูแบบที ่5 
 

 
X      S.D. 

ระดบั
ความ 
เหมาะ 
สม 

รปูแบบที ่8 
 

 
X    S.D. 

ระดบั
ความเ
หมาะ 
สม 

รปูแบบที1่ 
 
 
X      S.D 

ระดบั
ความ 

เหมาะสม 

ดา้นความสวยงาม          

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื 
และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการพกัอา
ศยั 

3.3 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 ด ี 3.3 0.57 พอใช ้

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม 
ในการใชต้กแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคาร
สงู 

4 0 ด ี 4 0 พอใช ้ 4.3 0.57 ด ี

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุด
กระถางแบบเดมิทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

3.3 0.57 ด ี 3.3 0.57 พอใช ้ 4.3 0.57 พอใช ้

รวม 3.53 0.4 พอใช ้ 3.65 0.4 พอใช ้ 3.86 0.51 พอใช ้

ดา้นการผลติ          

1.ความเหมาะสมกบัวสัดุทีใ่ช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

2.ความยุง่ยากซบัซอ้นในการผลติ 4.0 3.83 ด ี 4.0 0.0 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

รวม 3.83 0.24 พอใช ้ 3.83 0.21 พอใช ้ 4 0 ด ี

รวม 3 ดา้น 3.7 0.17 พอใช ้ 3.72 0.09 พอใช ้ 4.09 0.29 ด ี

ดา้นประโยชน์ใชส้อยและการออก 
แบบ 

         

1. 
รปูแบบเหมาะสมใชง้านในพืน้ทีจ่าํกดั 

4 0.0 ด ี 4 0.0 พอใช ้ 4.33 0.57 ด ี

2.รปูแบบมคีวามปลอดภยัในการ 
ใชง้าน 

3 1 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 3 1 พอใช ้

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้ 4 0.0 ด ี 3.66 0.57 พอใช ้ 3 0 พอใช ้

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่น 
รปูแบบไดง้า่ย 

3.33 0.57 พอใช ้ 3 1 พอใช ้ 4.33 0.57 พอใช ้

ภาพประกอบ 18 (ต่อ) 
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รายการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ รปูแบบที ่5 
 

 
X      S.D. 

ระดบั
ความ 
เหมาะ 
สม 

รปูแบบที ่8 
 

 
X    S.D. 

ระดบั
ความเ
หมาะ 
สม 

รปูแบบที1่ 
 
 
X      S.D 

ระดบั
ความ 

เหมาะสม 

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา 3.0 0.0 พอใช ้ 3.0 0.0 พอใช ้ 3 0 พอใช ้

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก 3.0 0.0 พอใช ้ 3.0 0.0 พอใช ้ 4 0.0 ด ี

รวม 3.38 0.49 พอใช ้ 3.38 0.44 พอใช ้ 3.61 0.69 พอใช ้

ดา้นความสวยงาม          

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื 
และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการ 
พกัอาศยั 

4.0 0.0 ด ี 3.0 0.0 พอใช ้ 4.33 0.57 ด ี

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม 
ในการใชต้กแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคาร
สงู 

4.0 0.0 ด ี 4 0 พอใช ้ 3.0 0 พอใช ้

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุด
กระถางแบบเดมิทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

3.33 0.57 ด ี 3.33 0.57 พอใช ้ 4.0 0.57 ด ี

รวม 3.77 0.4 พอใช ้ 3.44 0.4 พอใช ้ 3.77 0.51 พอใช ้

ดา้นการผลติ          

1.ความเหมาะสมกบัวสัดุทีใ่ช ้ 3.0 0.0 พอใช ้ 3.66 0.57 พอใช ้ 3.0 0.0 พอใช ้

2.ความยุง่ยากซบัซอ้นในการผลติ 3.66 3.83 ด ี 4.0 0.0 พอใช ้ 3.0 0.0 พอใช ้

รวม 3.83 0.24 พอใช ้ 3.83 0.24 พอใช ้ 3.0 0 พอใช ้

รวม 3 ดา้น 3.65 0.17 พอใช ้ 3.55 0.24 พอใช ้ 3.46 0.4 พอใช ้

 

ภาพประกอบ 18 (ต่อ) 
 
หลงัวเิคราะหข์อ้มลูของกระบวนการวดัประสทิธภิาพของรปูแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดั 

สวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่1 ไดส้รปุเลอืกรปูแบบมาทาํการพฒันาต่อ 3 รปูแบบดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 19 ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู รปูแบบที ่1 
 (คาํอธบิายรปูแบบภาคผนวก ช. หน้าที ่126) 

  
 
ภาพประกอบ 20 ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู รปูแบบที2่0  
 (คาํอธบิายรปูแบบภาคผนวก ช. หน้าที ่126) 
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ภาพประกอบ 21 ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู รปูแบบที ่23  
 (คาํอธบิายรปูแบบภาคผนวก ช. หน้าที ่128) 
 
 จากการประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้3 แนวทาง พบวา่ประสทิธภิาพของชุดกระถาง 

สาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูแบบสวนกระบะ (Raised-Bed 

Garden)รปูแบบทีไ่ดร้บัการคะแนนมากทีส่ดุคอืรปูแบบที1่โดยมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการออกแบบและป

ระโยชน์ใชส้อยอยูท่ีร่ะดบั 4.15 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ดา้นความสวยงามอยูท่ีร่ะดบั 3.66 

อยูใ่นเกณฑพ์อใชไ้ด ้และเกณฑด์า้นการผลติอยูท่ี ่4.15 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ทัง้ 3 ดา้นอยู ่

ทีร่ะดบั 3.98 โดยผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่รปูแบบทีเ่ป็นรปูทรงพืน้ฐานทาํใหส้ามารถใชง้าน 

พืน้ทีจ่าํกดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพแต่ยงัขาดความโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ และการปรบัเปลีย่น 

รปูแบบไดท้าํใหผู้บ้รโิภคสามารถจดัสวนไดห้ลาหหลายกวา่ 

 ประสทิธภิาพของชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคาร

สงู แบบสวนผนัง(Wall garden)รปูแบบทีไ่ดร้บัคะแนนประเมนิมากทีสุ่ดคอืรปูแบบที ่20 โดยมคีะแนน 

เฉล่ียด้านการออกแบบและประโยชน์ใช้สอยอยู่ทีร่ะดบั4.3 อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนเฉล่ียด้านความสวยงาม 

อยู่ทีร่ะดบั 3.86 อยูใ่นเกณฑพ์อใชไ้ด ้และเกณฑด์า้นการผลติอยูท่ี ่4.00 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ 

ทัง้ 3 ดา้นอยทูีร่ะดบั4.09 อยูใ่นเกณฑด์ ีโดยผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่รปูแบบที1่0 ทีม่รีปูทรง 
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เป็นรปูสามเหลีย่มดมูคีวามทนัสมยัและน่าจะพฒันาต่อเพือ่ใหเ้กดิการปรบัรปูแบบทีห่ลากหลายมาก 

ขึน้ แต่ดา้นความงามยงัขาดความโดดเดน่ดา้นรปูแบบอยูซ่ึง่อาจแกไ้ขไดโ้ดยการเพิม่รายละเอยีด 

ต่างเขา้ไปในช้นิงานเชน่ลวดลาย เป็นตน้ การผลติการเลอืกวสัดุอยูใ่นเกณฑด์ ี 

 ชุดกระถางสําหรบัจดัสวนอเนกประสงค์ประยุกต์ใชใ้นพืน้ทีจํ่ากดับนอาคารสูง แบบสวนแขวน 

(Hanging garden)รปูแบบทีไ่ดร้บัคะแนนประเมนิมากทีส่ดุคอืรปูแบบที ่23 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 

ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อยอยูท่ีร่ะดบั3.38 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้คะแนนเฉลีย่ดา้นความ 

สวยงามอยูท่ีร่ะดบั 3.77 อยูใ่นเกณฑพ์อใชไ้ด ้และเกณฑด์า้นการผลติอยูท่ี ่3.83 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

คะแนนเฉลีย่ทัง้ 3 ดา้นอยทูีร่ะดบั3.83 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยผูเ้ชีย่วชาญใหค้าํเสนอแนะวา่รปูแบบ 

การแขวนมคีวามอนัตรายในการใชบ้นอาคารสงูทีอ่าจจะมลีมทีแ่รงทาํใหเ้กดิอนัตรายไดจ้งึไมค่วรใช ้

เป็นรปูแบบหลกั 

 ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู รปูแบบที ่20 

ไดร้บัการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญจงึไดท้าํการพฒันาต่อเป็นตน้แบบโดยมกีารเขยีนแบบเพือ่ใชใ้น 

การผลติ(ภาคผนวก ฉ. หน้าที1่30) และทาํการผลติเป็นตน้แบบโดยใชไ้ฟเบอรซ์เีมนตแ์ละไดท้ดลอง 

ในการปรบัเปลีย่นรปูแบบเพือ่ทดลองการปรบัเปลีย่นในรปูแบบต่างๆ(ภาคผนวก ช.) 
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ภาพประกอบ 22 งานตน้แบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ที ่
 จาํกดับนอาคารสงู 
 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การนําเสนอผลการวิเคราะห ์ข้อมลูของกระบวนการวดั ประสิทธิภาพ 
ของงานต้นแบบชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวน้ในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงูครัง้ท่ี 2 จาํนวน  
1 แบบ  
 โดยแบบประเมนิผลรูปแบบ ประสทิธภิาพซึง่แบ่งตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบจากหลกัเกณฑ ์
3 หลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัใน ขัน้ตอนที ่2 อกีครัง้ เพือ่ทดสอบวา่ ชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวนใน 
พืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู มปีระสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภค 
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รายการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ งานตน้แบบ 
 

 
X        S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม 

ดา้นประโยชน์ใชส้อยและการออกแบบ    

1. รปูแบบเหมาะสมใชง้านในพืน้ทีจ่าํกดั 4.66 0.57 ดมีาก 

2.รปูแบบมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 4.3 0.57 ด ี

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้ 4.66 0.57 ดมีาก 

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่นรปูแบบไดง้า่ย 4.66 0.57 ดมีาก 

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา 4.66 0.57 ดมีาก 

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก 4 0.0 ด ี

รวม 4.49 0.27 ด ี

ดา้นความสวยงาม    

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการพกัอาศยั 4.33 0.57 ด ี

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม ในการใชต้กแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคารสงู 4.0 0.0 ด ี

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุดกระถางแบบเดมิทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 3.33 0.57 ด ี

รวม 3.88 0.5 พอใช ้

ดา้นการผลติ    

1.ความเหมาะสมกบัวสัดุทีใ่ช ้ 4 0.0  ด ี

2.ความยุง่ยากซบัซอ้นในการผลติ 4 1 ด ี

รวม 4 0  ด ี

รวม 3 ดา้น 4.12 0.32 ด ี

 
ภาพประกอบ 23 ตารางประเมนิประสทิธภิาพงานตน้แบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงค ์
 ประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
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 ชิน้งานต้นแบบทีไ่ด้รบัการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญและการสํารวจความพงึพอใจโดยผูบ้รโิภค 
ผลปรากฏวา่รปูแบบช ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู รปูแบบดงักล่าว 
มคีวามเรยีบงา่ย มคีวามสามารถในการปรบัเปลีย่นรปูแบบไดด้ ีมกีารระบายและกกัเกบ็น้ํา 
ทีน่่าสนใจเน่ืองจากไมต่อ้งรดน้ําบ่อยๆ สามารถสรา้งบรรยายการทีด่ใีนการอยูอ่าศยั อกีทัง้ยงั 
สามารถพฒันาต่อไปในเรือ่งความสวยงามเพือ่เพิม่ความน่าสนใจใหม้ากขึน้อกีดว้ย   
 ผูว้จิยัไดส้ง่ชิน้งานตน้แบบไปทดสอบไดผ้ลดงัน้ี  
 

รายการตรวจวดั กระถางพลาสติก กระถางดินเผา กระถางจาก
ไฟเบอรซี์เมน 

น้ําหนกั 200 g 1700 g 800 g 

ภายในอุณหภมูกิระถางโดย 
อุณหภมูภิายนอกอยูท่ี ่41c 
กระถางตากแดดนาน 3 ชม. 

38 c 33 c 31 c 

คา่ความชืน้ในดนิวดัดว้ยเครือ่
งเทนซโิอมเิตอร ์

3 5 3 

คา่ความชืน้ในดนิวดัดว้ยเครือ่
งเทนซโิอมเิตอร ์
หลงัจากไมไ่ดร้ดน้ํา 4 วนั 

70 68 30 

 

ภาพประกอบ 24 ตารางเรยีบเทยีบ กระถางจากการทดลอง โดย คุณ ภาสกร ขาวหนู  
 นกัวชิาการเกษตร กองทุนสวนยาง สงขลา เขต1 
 

 กระถางทัง้สามวสัดุ มขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่างกนัไป ดงัน้ี นํา้หนกักระพลาสตกิเมือ่ชัง่ขณะ  

ไมม่ดีนิมน้ํีาหนกัเบาทีส่ดุเหมาะแก่การขนยา้ย รองลงมาไดแ้ก่กระถางวสัดุทดแทน และกระถาง 
ดนิเผามน้ํีาหนกัมากทีส่ดุคดิเป็น 2 เทา่ของกระถางวสัดุทดแทน 
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 อุณหภูมเิป็นสิง่สาํคญัอกีสงิหน่ึงของการเจรญิเตบิโตของพชื อุณหภูมทิีพ่ืช่จะสามารถเตบิโต 
ไดด้ทีีส่ดุอยูท่ี ่27-32 C และความชืน้ทีเ่หมาะสมคอืที ่25 (นงคราญ กาญจนประเสรฐิ. 2546:  164) 

จากตารางจะเหน็ไดว้า่วสัดุทีเ่ลอืกใชท้าํกระถางมขีอ้ดมีากกวา่วสัดุเดมิทีม่อียู ่แต่มขีอ้ดอ้ย 
อยูท่ีก่ารขึน้รปูยากในเชงิอุตสาหกรรม 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวจิยัมคีวามมุง่หมายของการวจิยัเพือ่เป็นทางเลอืกหน่ึงสาํหรบัผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารสงู 
เพือ่ใชใ้นการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ซึง่มวีธิกีารดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. ขอ้กาํหนดของกลุ่มตวัอยา่งและประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบรา่งชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงค ์
ประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยัจาํนวน 30 แบบ  
 กลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุม่เลอืกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จากแบบรา่ง ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยัจาํนวน 
3 รปูแบบ 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู แบง่ออกเป็น 6 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1 เกบ็ขอ้มลูเพือ่กาหนดแนวทางในการวจิยั ทาการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้
 ตอนที ่2 การสรา้งแบบสอบถามความและการศกึษาภาคสนามเพือ่ศกึษาความคดิเหน็ 
และความตอ้งการในจดัสวนของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารสงู 60 คน เพือ่ใชส้รา้งเป็นกรอบแนวคดิ 
ในการออกแบบ 
 ตอนที ่3 การนําเสนอผลการ วเิคราะหข์อ้มลูของกระบวนการวดัประสทิธภิาพของ 
รปูแบบ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่1 โดยแบบ ประเมนิ 
ผลรปูแบบประสทิธภิาพซึง่แบ่ง ตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบได ้โดยคาํนึงจากหลกัเกณฑ ์
3 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 1. ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย (Design and functions) 
 2. ดา้นความสวยงาม (Aesthetic Function) 
 3. เกณฑด์า้นการผลติ (Production Aspect) 
 ทาํการคดัเลอืกแบบรา่ง 30 แบบเหลอื 9 แบบ และทาํการพฒันาแบบและคดัเลอืก 
โดยผูเ้ชีย่วชาญจนเหลอื 3 แบบ ก่อนจะประสทิธปิระสทิธภิาพ โดยนําแบบรา่ง ทีไ่ดก้ารประเมนิ 
สงูสดุไปพฒันาต่อเป็นชิน้งานตน้แบบ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑจ์าํนวน 
2 ทา่นโดยมคีุณวุฒกิารดา้นการศกึษาระดบัปรญิญาโท ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบสวนบน 
อาคารสงูทาํงานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ 10 ปี จาํนวน 1 ทา่น ทาํการประเมนิ แสดงความคดิเหน็ 
เพือ่หาความสอดคลอ้ง และทาํการเลอืกแบบรา่ง ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดั 
บนอาคารสงู จาํนวน 9 แบบทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุจากจาํนวนทัง้หมด 30 แบบ และทาํการพฒัา 
ใหเ้หลอื 3 รปูแบบและทาํการคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญอกีครัง้ ใหเ้หลอื 1 รปูแบบเพือ่พฒันา 
เป็นชิน้งานตน้แบบ 
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 ตอนที ่4 การนําเสนอผลการวเิคราะห ์ขอ้มลูของกระบวนการวดั ประสทิธภิาพของงาน 
ตน้แบบ ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวน ครัง้ที ่2 จาํนวน 1 แบบ โดยแบบประเมนิผลรปูแบบ 
ประสทิธภิาพซึง่แบ่งตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบจากหลกัเกณฑ ์3 หลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัใน 
ขัน้ตอนที ่2 อกีครัง้ เพือ่ทดสอบวา่ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
มปีระสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑด์ ีเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภค โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มคอืกลุ่มที ่1 
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑจ์าํนวน 2 ทา่น กลุ่มที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ 
สวนบนอาคารสงูทาํงานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ 10 ปี จาํนวน 1 ทา่น กลุ่มที ่3 ผูพ้กัอาศยั 
ในอาคารสงูจากผูต้อบแบบประเมนิรวมทัง้หมดเป็น 20 ทา่น เน่ืองจากผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มที ่3 ไมม่ ี
ความเชีย่วชาญทางดา้นการ ผลติจงึไมม่กีารประเมนิผลประสทิธภิาพของแบบในหลกัเกณฑ ์
ทางดา้นการผลติ โดยใหป้ระเมนิเพยีง หลกัเกณฑท์างดา้นการออกแบบและหลกัเกณฑ ์
ทางดา้นการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ ซึง่แบ่งตามปจัจยัทีใ่ชใ้นการออกแบบ จากตอนที ่3 
 ตอนที ่5 กระบวนการสรา้งแบบ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
ครัง้ที ่2 จาํนวน 1 แบบ โดยนําผลการประเมนิประสทิธภิาพของตอนที ่3 ทัง้ 4 แบบ มารวม 
และปรบัแบบตามผลการประเมนิ เพือ่สรา้งแบบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงค ์
ประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูเพือ่ประเมนิ ครัง้ที ่2 
 ตอนที ่6 กระบวนการวดัประสทิธภิาพของแบบ ช ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวน 
ในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่2 จานวน 1 แบบโดยผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มเดยีวกนักบัครัง้ที ่2 
เป็นผูป้ระเมนิโดยการประเมนิแบบ มาตราสว่นประมาณคา่ ซึง่กาหนดคา่คะแนน ออกเป็น 5 ระดบั 
ตามวธิกีารของ ลเิคอรต์ (Likert) สถติ ิในการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
จากผูต้อบแบบประเมนิรวมทัง้หมด เป็นจาํนวน 20 คน เพือ่หาประสทิธภิาพตามหลกัเกณฑ ์
ของแบบ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ ชุดกระถาง 
สาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบ 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูจากสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการในจดัสวน 
ของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารสงู โดยใชค้า่เฉลีย่ คา่ความถี ่สถติคิา่รอ้ยละ  
 3. วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาคา่ความสอดคลอ้งของแบบรา่งจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้สามดา้น 
การวเิคราะหแ์ละประเมนิการออกแบบ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู 
ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ละการผลติ ดา้นการจดัสวน 
และ ดา้นวชิาการ โดยใชค้า่เฉลีย่(x) และ คา่เบีย่งเบนมาตราฐาน (S.D.) ทาํเป็นรายดา้น 
และภาพรวมทุกดา้น โดยการประเมนิแบบมาตราสว่น ประมาณคา่ (Rating Scale) 
ซึง่กาํหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีอง ลเิคอรต์ ดงัน้ี 
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  5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
  4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัด ี
  3 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้
  2 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ  
  1 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้
 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง   ความหมาย 
   4.51-5.0   ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
   3.51-4.50   ผลการประเมนิในระดบัด ี
   2.51-3.50   ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้
   1.51-2.51   ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ 
   1.00-1.50   ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้
 
 ตอนที ่2  เป็นแบบคาํถามปลายเปิด สาํหรบัผูต้อบแบบประเมนิแสดงความคดิเหน็ 
เพิม่เตมิและใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ  
 
สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามและความต้องการของผูใ้ช ้การศกึษาและพฒันา  
ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
พรอ้มอธบิายขอ้มลูประกอบรปูแบบ เมือ่มคีาํถามจากผูก้รอกแบบสอบถามโดยไดร้บัแบบสอบถาม 
ทัง้หมดคนืครบสมบูรณ์คดิเป็น 100% จานวน 60 ชุด เป็นการสรา้งกรอบแนวความคดิ เพือ่เป็นโจทย ์
ทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิของผูใ้ช ้การศกึษาและพฒันา ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวน 
ในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู พอสรปุไดด้งัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามตอ้งในการจดัสวนในทีพ่กัอาศยั มากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 69  
จาํนวนครัง้ใน 1 สปัดาหท์ีผู่ต้อบแบบสอบถามมเีวลาดแูลสวนคอืมากทีส่ดุคอื 1-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์
คดิเป็นรอ้ยละ48.33 น้อยทีสุ่ดคอื 10 ครัง้ขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 11.67 บรเิวณทีผู่ต้อบแบบสอบถามคดิ 
วา่เหมาะสมจะใชจ้ดัสวนมากทีส่ดุคอื ระเบยีง คดิเป็นรอ้ยละ 68.33 และน้อยทีค่อื บรเิวณน้องน้ํา 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.33 วตัถุประสงคใ์นการจดัสวนของผูต้อบแบบสอบถาม มากทีส่ดุคอื เพือ่เป็น 
งานอดเิรกคดิเป็นรอ้ยละ 38.33 รองลงมาคอืเพือ่เป็นบรเิวณพกัผอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 31.67 และน้อย 
ทีส่ดุคอืกัน้ความเป็นสว่นตวั สวนแบบใดเหมาะสมในการจดัในทีพ่กัอาศยัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอบวา่ สวนกระบะมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ48.33 รองลงมาคอื สวนผนงั คดิเป็นรอ้ยละ 28.33 
และสวนแขวนคดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ผูต้อบแบบสอบถามคดิวา่ควรมชีุดกระถางสาํหรบัจดัสวน 
ทีท่าํใหก้ารจดัสวนงา่ยขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให ้ชุดกระถางจดัสวน 
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มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบไดส้งูสดุคดิเป็นรอ้ยละ35 ดแูลรกัษางา่ยคดิเป็นรอ้ยละ 28.33 สว่นใด 
ในการใชป้ระโยชน์จากชุดจดัสวน ทีค่วรมเีพือ่การใชท้ีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามคดิว่าควรมมีาตราฐาน 
ประสทิธภิาพดคีดิเป็นรอ้ยละ 40 และมคีวามปลอดภยัคดิเป็นรอ้ยละ 20 
 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิประสทิธภิาพของแบบ ชุดกระถางสาํหรบั 
การจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู จาํนวน 3 แบบ ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
พรอ้มอธบิายขอ้มลูประกอบแบบเมือ่มคีาถามจากผูก้รอก แบบสอบถาม โดยไดร้บัแบบสอบถาม 
ทัง้หมดคนืครบสมบรูณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 100% จาํนวน 20 ชุด เพือ่เกบ็ขอ้มลูและเลอืกแบบ 
ชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนประสทิธภิาพมากทีสุ่ดใหเ้หลอืเพยีง 1 แบบโดยใชข้อ้มูล จากขอ้เสนอแนะนํา 
ไปพฒันาในขัน้ตอนต่อไปสรปุไดด้งัน้ี 
  การประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้3 แนวทาง พบวา่ประสทิธภิาพของ ชุดกระถาง 
สาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู แบบสวนกระบะ (Raised-Bed Garden) รปูแบบ 
ทีไ่ดร้บัการคะแนนมากทีส่ดุคอืรปูแบบที1่โดยมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย
อยูท่ีร่ะดบั4.15 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ดา้นความสวยงามอยูท่ีร่ะดบั 3.66 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
ได ้และเกณฑด์า้นการผลติอยูท่ี ่4.15 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ทัง้ 3 ดา้นอยูท่ีร่ะดบั 3.98 โดย 
ผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่รปูแบบทีเ่ป็นรปูทรงพืน้ฐานทาํใหส้ามารถใชง้านพืน้ทีจ่าํกดัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพแต่ยงัขาดความโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ และการปรบัเปลีย่นรปูแบบไดท้าํให ้
ผูบ้รโิภคสามารถจดัสวนไดห้ลากหลายกวา่ 
  ประสทิธภิาพของ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู แบบสวนผนงั 
(Wall garden) รปูแบบทีไ่ดร้บัคะแนนประเมนิมากทีส่ดุคอืรปูแบบที ่20 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 
ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อยอยูท่ีร่ะดบั4.3 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ดา้นความสวยงาม 
อยูท่ีร่ะดบั 3.86 อยูใ่นเกณฑพ์อใชไ้ด ้และเกณฑด์า้นการผลติอยูท่ี ่4.00 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนน 
เฉลีย่ทัง้ 3 ดา้นอยทูีร่ะดบั 4.09 อยูใ่นเกณฑด์โีดยผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่รปูแบบที ่20 
ทีม่รีปูทรงเป็นรปูสามเหลีย่มดมูคีวามทนัสมยัและน่าจะพฒันาต่อเพือ่ใหเ้กดิการปรบัรปูแบบที ่
หลากหลายมากขึน้ แต่ดา้นความงามยงัขาดความโดดเดน่ดา้นรปูแบบอยู ่ซึง่อาจแกไ้ขไดโ้ดย 
การเพิม่รายละเอยีดต่างเขา้ไปในชนิงานเชน่ลวดลาย เป็นตน้ การผลติการเลอืกวสัดุอยูใ่นเกณฑด์ ี
  ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจํ่ากดับนอาคารสงู แบบสวนแขวน(Hanging garden) 
รปูแบบทีไ่ดร้บัคะแนนประเมนิมากทีส่ดุคอืรปูแบบที ่23 โดยมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการออกแบบ 
และประโยชน์ใชส้อยอยูท่ีร่ะดบั 3.38 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้คะแนนเฉลีย่ดา้นความสวยงามอยูท่ี ่
ระดบั 3.77 อยู่ในเกณฑพ์อใชไ้ด้ และเกณฑด้์านการผลติอยู่ที ่3.83 อยู่ในเกณฑพ์อใช้ คะแนนเฉลีย่    
ทัง้  3 ดา้นอยทูีร่ะดบั3.83 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยผูเ้ชีย่วชาญใหค้าํเสนอแนะวา่รปูแบบการแขวน 
มคีวามอนัตรายในการใชบ้นอาคารสงูทีอ่าจจะมลีมทีแ่รงทาํใหเ้กดิอนัตรายได ้จงึไมค่วรใชเ้ป็น 
รปูแบบหลกั 
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 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิประสทิธภิาพของ ชุดกระถางสาํหรบั 
การจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ครัง้ที ่2 ผูว้จิยั ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองพรอ้มอธบิาย 
ขอ้มลูประกอบแบบเมือ่มคีาํถามจากผูก้รอกแบบสอบถาม โดยไดร้บัแบบสอบถามทัง้หมด 
คนืครบสมบรูณ์ คดิเป็น 100% จานวน 1 แบบ จาํนวน 20 ชุด เพือ่ เกบ็ขอ้มลูการประเมนิ 
ประสทิธภิาพของแบบ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู ดา้นการ 
ออกแบบและประโยชน์ใชส้อย (Design and functions)ดา้นความสวยงาม (Aesthetic Function) 
เกณฑด์า้นการผลติ (Production Aspect) อยูใ่นเกณฑด์ ีพอสรปุไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อยอยูท่ีร่ะดบั4.49 อยูใ่นเกณฑด์ ี
คะแนนเฉลีย่ดา้นความสวยงามอยูท่ีร่ะดบั 3.88 อยูใ่นเกณฑพ์อใชไ้ด ้และเกณฑด์า้นการผลติอยู ่
ที ่4.15 อยูใ่นเกณฑด์ ีคะแนนเฉลีย่ทัง้ 3 ดา้นอยูท่ีร่ะดบั 4 อยูใ่นเกณฑด์ ีรปูแบบชุดชุดกระถาง 
สาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบดงักล่าว มคีวามเรยีบงา่ย 
มคีวามสามารถในการปรบัเปลีย่นรปูแบบไดด้ ีมกีารระบายและกกัเกบ็น้ํา ทีน่่าสนใจ เน่ืองจาก 
ไมต่อ้งรดน้ําบ่อยๆ สามารถสรา้งบรรยายการทีด่ใีนการอยูอ่าศยั อกีทัง้ยงัสามารถพฒันาต่อไป 
ในเรือ่งความสวยงามเพือ่เพิม่ความน่าสนใจใหม้ากขึน้อกีดว้ย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวดัประสทิธภิาพโดยรวมของ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดั 
บนอาคารสงู ทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบมปีระสทิธภิาพตามหลกัเกณฑ ์ดา้นการออกแบบและประโยชน์ 
ใชส้อย (Design and functions)ดา้นความสวยงาม (Aesthetic Function) เกณฑด์า้นการผลติ 
(Production Aspect) อยูใ่นเกณฑด์ ีมคีา่เฉลีย่ 4.12 อยูใ่นเกณฑด์ ีสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน 
สามารถอภปิรายผลตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ 3 หลกัเกณฑ ์ไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย คอื ดา้นประโยชน์การใชส้อยทาง กายภาพรวม 
อยูใ่นเกณฑด์ ีการหาระบบการระบายและเกบ็น้ําทีเ่หมาะสม รวมถงึการเลอืกวสัดุทีด่ ีทาํใหเ้กดิ 
ความน่าสนใจและเหมาะสมกบัชวีติของคนเมอืงมากขึน้ สอดคลองกบั มกุดา สขุสวสัดิ ์(2554: 12) 
กล่าวไวใ้นหนงัสอื วสัดุปลกูไมด้อกไมป้ระดบั วา่ การเลอืกกระถางตน้ไมร้ปูทรงและขนาด 
ของกระถางนัน้จะสง่ผลต่อจาํนวนครัง้ในการรดในแต่ละละวนั เชน่ กระถางดนิเผาขนาดเลก็ใน 
ฤดรูอ้น อาจจาํเป็นตอ้งรดน้ําวนัละ 2 ครัง้ซึง่อาจไมเ่หมาะสมกบัชวีติของคนเมอืง การปรปัเปลีย่น 
รปูแบบใหเ้ขา้กบัเพือ่ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทาํใหผู้ใ้ชป้รบัเปลีย่นไดเ้องตามความตอ้งการและขนาด
พืน้ทีท่ีต่่างกนั ทาํใหเ้กดิความน่าสนใจและเกดิความตอ้งการในการทดลองใช ้
 2. ดา้นความสวยงาม (Aesthetic Function) คอื พบวา่การใชร้ปูทรงเลขาคณติทาํใหเ้ขา้ 
กบัรปูแบบของอาคารและสามารถสรา้งบรรยากาศทีด่ใีหก้บัทีพ่กัอาศยั สามารถใชเ้ป็นทีพ่กัผอ่น 
หยอ่นใจ และลดความน่าเบื่อของหอ้งทรงสีเ่หลีย่ม สอดคลอ้งกบั จกัรผนั  อกักพนัธานนท (2537: 
26) ทีไ่ดก้ล่าวถงึ ประโยชน์ของการจดัสวน วา่ แต่ก่อนนัน้กเ็พยีงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
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ทางดา้นจติใจและสขุภาพของเจา้ของหรอืบุคคลในสถานทีน่ัน้เป็นสาํคญั เชน่ ปลกูพชืผกัผลไม ้
ไวร้บัประทาน ไวร้กัษาโรค ปลกูไมใ้หญ่ไวใ้หเ้กดิความรมรืน่เยน็สบาย ปลกูไมด้อกไวด้เูล่น 
และประดบับา้นเพือ่ความสวยงามและเพลดิเพลนิชื่นใจกบัรปูรา่ง สสีนัและกลิน่ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
แต่เมือ่บา้นเมอืงพฒันาและเจรญิมากขึน้ ตกึรามบา้นชอ่ง ถนนหนทาง โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ ๆ 
กถ็ูกสรา้งขึน้มากมาย เบยีดเสยีดแออดัจนถูกเรยีกวา่ปา่คอนกรตี การจดัแต่งสวน การปลกูตน้ไม ้
และจดับรเิวณบา้น อาคารทีพ่กัอาศยั และสถานทีต่่าง ๆ เริม่มบีทบาทสาํคญั ทัง้เหตุผลและ 
ความจาํเป็นมากขึน้  พอสรปุไดด้งัต่อไปน้ี เพือ่สรา้งความโออ่า่สงา่งาม หรอืเพือ่ความสวยงาม 
และน่าอยูอ่าศยัของตวัอาคาร มมุีมสงบส่วนตวัพือ่ปิดบงัสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่น่าดู เช่น การปลูกตน้ไม ้
เพือ่บดบงัสว้ม กองขยะ เพือ่ลดความไมน่่ารืน่รมยข์องตวัอาคาร เชน่ อาคารรปูทรงสีเ่หลีย่ม  
เพือ่เป็นสถานทีค่ลายเครยีดหลงักลบัจากทาํงาน เพือ่เป็นงานอดเิรกยามวา่ง  
 3. เกณฑ์ด้านการผลิต (Production Aspect) คือ ด้านวสัดุทีใ่ช้ในการผลิตและ กรรมวธีิการผลิต  
ชุดอุปกรณ์จดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงู โดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ ีพบวา่ 
ในการออกแบบเลอืกวสัดุทีส่ามารถดดูซบัความรอ้นไดเ้ชน่ ไฟเบอรซ์เีมนต ์สามารถใชง้านได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพโดยสามารถลดอุณหภมูทิีอ่ยูใ่นกระถางใหเ้หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตของพชื 
และกกัความชืน้ไดด้กีวา่วสัดุปลกูในปจัจุบนัเชน่กระถางดนิเผาและกระถางพลาสตกิ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูป้ระกอบการที่ต้องการออกแบบชุดกระถาง ควรมกีารศกึษาพฤติกรรมของกลุ่ม 
เป้าหมายใหช้ดัเจน เนื่องจากในปจัจุบนัมคีวามหลากหลายของดําเนินวถิีชวีติค่อนขา้งสูง 
ดงันัน้นักออกแบบและผูป้ระกอบการจงึตอ้งนําผลการศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย
ไปศกึษาในการออกแบบผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายและตรงตามความตอ้งการ จงึตอ้ง 
เพือ่เป็นทางเลอืกของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัตอ้งศกึษาวถิกีารผลติทีส่ามารถผลติในระบบอุตสาหกรรม 
ได ้
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. เน่ืองจากชิน้งานตน้แบบทาํการขึน้รปูดว้ยมอื จงึตอ้งมกีารศกึษาและพฒันาการขึน้รปู 
ชิน้งานทีส่ามารถผลติในระบบอุตสาหกรรมได ้
 2. ควรออกแบบใหม้รีปูทีม่คีวามหลากหลาย และเพิม่รปูแบบในการตกแต่งเพือ่การสรา้ง 
บรรยากาศต่อทีพ่กัอาศยัและทาํใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้และสมารถจดัสวนไดต้รงตามความต้
องการมากทีส่ดุ 
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 3. ศกึษาเกี่ยวกบัวสัดุปลูกที่มปีจัจุบนัเพิม่เตมิ เพื่อหาวสัดุทีท่ ี่มคีวามเหมาะสมกบั 
การปลกูพชืมากขึน้ซึง่จะลดขัน้ตอนในการดแูลตน้ไมล้ง และทาํใหก้ารจดัสวนเป็นเรือ่งทีง่า่ยขึน้ 
เหมาะกบัวถิชีวีติ ของคนเมอืงมากขึน้ 
 4. การออกแบบควรมจํีานวนชนิดและขนาดของกระถางมากขึน้เพือ่ใหเ้กดิความหลากหลาย 
ในการจดัสวนและมอีงคป์ระกอบในการจดัสวนมากขึน้ 
 5. การเลอืกใชส้คีวรมกีารพจิารณาสสีนัอืน่ทีไ่ม่ใช่สขีาว เน่ืองจากสขีาวอาจจะมคีวามสวยงาม 
และเขา้กบัสตี่างๆไดด้แีต่หากมกีารใชง้านในระยะเวลาทีน่านอาจทําใหเ้กดิคราบสกปรกไดง้า่ย 
ทาํใหค้วามสวยของกระถางลดลง 
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(แบบสอบถาม / สาํรวจความคดิเหน็) 
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แบบสอบถาม 

เรือ่ง แนวทางและความต้องการในการจดัสวนสาํหรบัผูพ้กัอาศยัในอาคารสงู 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีตอ้งการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการในการจดัสวนของผูพ้กัอาศยัใ
นอาคารสงูทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ขอ้มลูทีท่า่นตอบมคีุณคา่อยา่งยิง่ต่อการทาํวจิยัครัง้น้ี 
โดยจะใชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัการออกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาค
ารสงู 
 
ตอนท่ี 1 

กรณุาทาํเครือ่งหมาย   ท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่านในแต่ละข้อเพียง 1 คาตอบ หรือ 

ในกรณีท่ีต้องการตอบมากกว่า 1 คาํตอบ ให้เขียนหมายเลขระบลุาํดบัความสาํคญัด้วย(ใน 

แต่ละข้อไม่เกิน 3 อนัดบั) 

1.ทา่นมคีวามตอ้งในการจดัสวนในทีพ่กัอาศยัหรอืไม ่

     มากทีส่ดุ    มาก     ปานกลาง    น้อย     น้อยทีส่ดุ 

 

2.จาํนวนครัง้ใน1สปัดาหท์ีท่า่นมเีวลาดแูลตน้ไม ้

    1-3 ครัง้    4-7 ครัง้   8-10 ครัง้    มากกวา่10 ครัง้ 

 

3.ทา่นมคีวามคดิวา่พืน้ทีต่่อไปน้ีเหมาะสมจะใชจ้ดัสวน 

    ระเบยีง    บรเิวรโต๊ะทาํงาน       บรเิวรหอ้งรบัแขก    หอ้งนํา◌้ 
 

4.วตัถุประสงคใ์นจดัสวนในหอ้งพกัอาศยั 
 
    กัน้สดัสว่นเพือ่ความเป็นสวนตวั      เป็นบรเิวณพกัผอ่น 

    ความสวยงามในการอยูอ่าศยั         ปิดสภาพแวดลอ้มทีไ่มช่วนมอง 

    เป็นงานอดเิรก 
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5.สวนแบบใดเหมาะสมในการจดัในทีพ่กัอาศยั 
    สวนกระบะ            สวนแขวน       สวนผนงั 

    สวนขัน้บนัได         สวนหนิ 

 

6.ทา่นอยากใหม้ชีุดกระถางสาํหรบัจดัสวน์ชว่ยในการจดัสวน 
    มากทีส่ดุ   มาก    ปานกลาง    น้อย     น้อยทีส่ดุ 

 

7.ทา่นมคีวามตอ้งการชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนลกัษณะใด 

    สามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบได ้

    ดแูลรกัษางา่ย 

    สามารถประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย 

    น้ําหนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดง้า่ย 

    มคีวามสวยงาม 

 

8.สว่นใดในการใชป้ระโยชน์จากชุดกระถางสาํหรบัจดัสวน ทีค่วรมเีพือ่การใชท้ีส่ดุ 

     มาตรฐานประสทิธภิาพด ี

     มคีวามปลอดภยั  

     รปูแบบโครงสรา้งสวยงาม 

     วสัดุอื่นทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบักวา่ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 
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ตอนท่ี 2 เป็นคาถามแบบปลายเปิด สาหรบัผูต้อบแบบประเมินแสดงความคิดเหน็ 
เพ่ิมเติมและให้ข้อเสนอแนะ 

2.1 เหตุผลใดทีท่า่นสนบัสนุนต่อการตดัสนิใจเลอืกใช ้
ชุดอุปกรณ์จดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นทีจ่าํกดับนอาคารสงู..................................................
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

2.2 ทศันคตดิา้นรปูแบบชุดอุปกรณ์จดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นทีจ่าํกดับนอาคารสงูของทา่น 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข  

แบบประเมินประสิทธิภาพ ครัง้ ท่ี 1 

(ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์และ การจดัสวนในอาคาร) 
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แบบประเมิน แบบรา่งชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวน 
ในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงู  

 
คาํช้ีแจง แบบประเมนิน้ี สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้กบ็ขอ้มลูในงานวจิยั 
โดยผลการศกึษาครัง้น้ีจะใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัและใชพ้ฒันาเป็นแนวทางการออกแบบ 
ชชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษา 
ผูว้จิยัขอขอบคุณทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการกรอกแบบสอบถาม  
 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยการประเมนิแบบมาตราสว่น 
ประมาณคา่ (Rating Scale) กรณุาทาํเครือ่งมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของทา่น 

5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัด ี
3 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้
2 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ  
1 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้

รายการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ระดบัความคดิเหน็ 

 มากทีส่ดุ มาก พอใช ้ น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านประโยชน์ใช้สอยและการออกแบบ      

1. รปูแบบความเหมาะสมใชง้านในพืน้ทีจ่าํกดั      

2.รปูแบบมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน      

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้      

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่นรปูแบบไดง้า่ย      

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา      

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก      
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รายการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ระดบัความคดิเหน็ 

 มากทีส่ดุ มาก พอใช ้ น้อย น้อยทีส่ดุ 

ความสวยงาม      

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื 
และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการพกัอาศยั 

     

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม 
ในการใชต้กแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคารสงู 

     

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุดกระถางแบบเดิ
มทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

     

ด้านการผลิต      

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา      

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก      

 
ตอนท่ี 2 กรณุาเลอืกแบบทีค่วรพฒันาต่อ 3 รปูแบบ พรอ้มเหตุผล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการออกแบบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค  

แบบประเมินประสิทธิภาพ ครัง้ท่ี 2 

(ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์และ การจดัสวนในอาคาร) 
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แบบประเมิน แบบรา่งชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวน 
ในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงู  

 
คาํช้ีแจง แบบประเมนิน้ี สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้กบ็ขอ้มลูในงานวจิยั 
โดยผลการศกึษาครัง้น้ีจะใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัและใชพ้ฒันาเป็นแนวทางการออกแบบ 
ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษา 
ผูว้จิยัขอขอบคุณทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการกรอกแบบสอบถาม  
 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ โดยการประเมนิแบบมาตราสว่น 
ประมาณคา่ (Rating Scale) กรณุาทาํเครือ่งมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของทา่น 

5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัด ี
3 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้
2 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ  
1 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้

รายการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ระดบัความคดิเหน็ 

 มากทีส่ดุ มาก พอใช ้ น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านประโยชน์ใช้สอยและการออกแบบ      

1. รปูแบบความเหมาะสมใชง้านในพืน้ทีจ่าํกดั      

2.รปูแบบมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน      

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้      

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่นรปูแบบไดง้า่ย      

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา      

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก      
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รายการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ระดบัความคดิเหน็ 

 มากทีส่ดุ มาก พอใช ้ น้อย น้อยทีส่ดุ 

ความสวยงาม      

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื 
และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการพกัอาศยั 

     

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม 
ในการใชต้กแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคารสงู 

     

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุดกระถางแบบเดิ
มทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

     

ด้านการผลิต      

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา      

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก      

 
ตอนท่ี 2 กรณุาเลอืกแบบทีค่วรพฒันาต่อ 1 รปูแบบ จาก 9 รปูแบบ พรอ้มเหตุผล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการออกแบบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง  

(แบบสาํรวจความคิดเหน็และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค) 
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แบบสาํรวจความคิดเหน็และความพึงพอใจ  
ชดุกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงู  

 
คาํช้ีแจง แบบประเมนิน้ี สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้กบ็ขอ้มลูในงานวจิยั 
โดยผลการศกึษาครัง้น้ีจะใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัและใชพ้ฒันาเป็นแนวทางการออกแบบ 
ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูทีผู่ว้จิยัไดท้าํการศกึษา 
ผูว้จิยัขอขอบคุณทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืในการ 
กรอกแบบสอบถาม  
 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูอ้าศยัในอาคารสงู โดยการประเมนิแบบมาตราสว่น 
ประมาณคา่ (Rating Scale) กรณุาทาํเครือ่งมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของทา่น 

รายการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ระดบัความคดิเหน็ 

 มากทีส่ดุ มาก พอใช ้ น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านประโยชน์ใช้สอยและการออกแบบ      

1. รปูแบบความเหมาะสมใชง้านในพืน้ทีจ่าํกดั      

2.รปูแบบมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน      

3.รปูแบบตอบสนองการใชง้านจรงิได ้      

4.แบบมกีารประกอบและเปลีย่นรปูแบบไดง้า่ย      

5.งา่ยต่อการดแูลรกัษา      

6.ความเหมาะสมกบัพนัธุไ์มท้ีเ่ลอืก      

ความสวยงาม      

1.รปูแบบมคีวามกลมกลนื 
และสรา้งบรรยายกาศทีด่ใีนการพกัอาศยั 

     

2.รปูแบบมคีวามเหมาะสม 
ในการใชต้กแต่งทีพ่กัอาศยับนอาคารสงู 
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รายการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ ระดบัความคดิเหน็ 

3.รปูแบบมคีวามใหมแ่ตกต่างจากชุดกระถางแบบเดิ
มทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

     

 

ขอ้เสนอแนะ   ..................................................................................... ........................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ  

(รายช่ือผูเ้ช่ยีวชาญ) 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

ชื่อ   ผศ.ดร. รวเิทพ มสุกิะปาน 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ตําแหน่งทีท่าํงาน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ี(ค.บ.) สาขาศลิปศกึษา วทิยาลยัครบูา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
   ปรญิญาโท (กศ.ม.) สาขาศลิปศกึษา คณะศสิปกรรมศาสตร ์ 
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   ปรญิญาเอก ศศ.ด.) สาขาศลิปและวฒันธรรม คณะศสิปกรรมศาสตร ์ 
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ชื่อ   อ.สทิธพิงศ ์ วงศไ์ชยสวุรรณ 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ตําแหน่งทีท่าํงาน อาจารย ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ชื่อ   อาจารยส์มุนสัยา โวหาร 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั คณะวจิติรศลิป์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ตําแหน่งทีท่าํงาน อาจารย ์คณะวจิติรศลิป์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ี(B.A.) สาขาการแบบผลติภณัฑ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
   ปรญิญาโท (M.Sc.Ed.) สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
    

ชื่อ   ยทุธนา พลูผลวฒันาภรณ์ 
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั บรษิทั ด-ีเซน็-โย จาํกดั 
ตําแหน่งทีท่าํงาน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ด-ีเซน็-โย จาํกดั 
ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ี(B.A.) สาขาออกแบบผลติภณัฑ ์วทิยาลยัเพาะชา่ง 
   ปรญิญาโท (M.A.) Academy of Art College, San Francisco 
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ภาคผนวก ฉ  

(แบบร่าง) 

 

 

 

 

 

 

 



100 
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102 
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แบบร่างชุดกระถางสําหรับจัดสวนแบบสวนผนังแบบที่ 2 
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ภาพประกอบ  ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบที ่1 
 

แนวคิด การออกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบที ่1 

ใชร้ปูทรงเลขาคณติแบบสีเ่หลีย่มเพือ่ใหเ้ขา้กบัรปูแบบของพืน้ทีข่องหอ้งพกับนอาคารสงูซึง่           

สว่น ใหญ่เป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มทาํใหใ้ชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ชดุกระถางประกอบไปดว้ย 
กระถาง 3 ขนาด ประกอบและเปลีย่นรปูแบบโดยการเกีย่ว กบั กระถางตวัอื่นๆ 
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ภาพประกอบ ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบที2่0 
 
แนวคิด การออกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบที ่20 

ใชร้ปูทรงเลขาคณติแบบสามเหลีย่มเพือ่ใหส้ามารถวางสลบักนัเป็นเสน้ตรงเพือ่ประหยดัพืน้ที ่
แนวคดิการออกแบบมาจากการจดัดอกไมท้ีนิ่ยมจดัเป็นรปูสามเหลีย่ม ชุดกระถางสาํหรบัการ 
จดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูจงึออกแบบมาเพือ่จดัวางแบบการจดัดอกไมแ้บบสามเหลีย่ม 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบน้ีประกอบดว้ย 
กระถางไมน้ํ้า1ชิน้ และกระถางขนาดเลก็อกี 6 ชิน้ 
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ภาพประกอบชุดกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบที2่2 
 
แนวคิด การออกแบบชุดกระถางสาํหรบัการจดัสวนในพืน้ทีจ่าํกดับนอาคารสงูรปูแบบที ่22 

ใชร้ปูทรงเลขาคณติแบบสามเหลีย่มทีท่าํการมนมมุ เพื่อใหเ้กดิความแปลกใหมใ่นการออกแบบ 
แนวคดิการออกแบบมาจากการจดัดอกไมท้ีนิ่ยมจดัเป็นรปูสามเหลีย่ม 
และเน้นการวางในลกัษณะของสวนผนงั โดยสามารถ ถอดแยกชิน้ได ้
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การเขยีนแบบเพือ่ผลติตน้แบบชุกระถางสาํหรบัจดัสวน 
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ภาพประกอบ โมเดลจาํลองครัง้ที1่ 
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ภาพประกอบ โมเดลจาํลองครัง้ที ่2 
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ภาคผนวก ช 
ช้ินงานต้นแบบ 

ชดุกระถางสาํหรบัจดัสวนอเนกประสงคป์ระยกุตใ์ช้ในพืน้ท่ีจาํกดับนอาคารสงู 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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