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รายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์
ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน
------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ การออกแบบสวนและภูมิทัศน์
2. ประเภทโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ สอดคล้องกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ มสธ. 20 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) ในพันธกิจ ที่ 5. พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และมีธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตร์10 พัฒนาองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นสากล
3. ชื่อและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อภาษาไทย บุณฑริกา นันทา
ชื่อภาษาอังกฤษ BUNTARIKA NUNTHA
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Plant breeding and cytogenetic))
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
โทรศัพท์
0644159245
4. ความสาคัญของโครงการ
สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงาน องค์กรหรือภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัว
ให้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเพิ่มพูนความรู้จึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่ง ในช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้ทางานที่บ้านมากขึ้น
ทาให้มีเวลาในการดูแลตนเอง และหันมาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการทางานและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ทาให้ไม้ดอกไม้ประดับได้รับความนิยม ทาให้คนมาสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดจะต่อยอดจากธุรกิจโดยหามาเพิ่มมูลค่าโดยการนาไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้มา
จัดสวน หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2565 จะมีการผลิตชุดวิชา
ใหม่ คือ การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอนการจัดสวนตั้งแต่การออกแบบ การดูแลรักษาสวน การ
ประเมินราคา และการประมูลงานภูมิทัศน์ ซึ่งครอบคลุมพอที่จะให้นักศึกษาสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้ง
วิชาดังกล่าวยังสามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยได้ด้วย ดังนั้นการพัฒนาความรู้เรื่องการจัด
ภู มิ ทั ศ น์ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ที่ ไ ด้ จากการเรีย นไปใช้ ในการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์
5.2 เพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พื้นที่และออกแบบภูมิทัศน์ตามแนวทางการออกแบบ
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5.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดอบรมการออกแบบภูมิทัศน์แก่ผู้สนใจ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
7. วิธีดาเนินการ ฝึกอบรมออนไลน์
8. รายละเอียดเกี่ยวกับการไปฝึกอบรม
คาว่า “ภูมิทัศน์” เป็นคาที่หมายถึงพื้นที่ภายนอกทั้งหมด หรือสภาพภูมิประเทศที่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า ประกอบด้วยส่วนของพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือพื้นที่ดาดแข็ง การออกแบบภูมิทัศน์เป็นศิลปะในการจัดวางและ
เพิ่มคุณค่าพื้นที่กลางแจ้งด้วยต้นไม้และโครงสร้างเพื่อความงามและเพื่อใช้งานจริง
8.1 ประวัติของสวน การจัดสวนมีประวัติยาวนานตามบันทึกและหลักฐานสามารถแบ่งการจัดภูมิทัศน์ได้ แบ่ง
ได้เป็น 3 ยุค
8.1.1 ยุคโบราณ เป็นยุคเก่าแก่ดั้งเดิมอยู่บริเวณแถบที่ลุ่มแม่น้าไทกริสและยูเฟรติส ซึ่งเป็นดินแดนแห่ง
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีรูปแบบภูมิทัศน์ที่สร้างความสวยงามและรื่นรมย์ โดยมีผลงานภูมิทัศน์ชื่อดังคือ สวน
ลอยแห่งบาบิโลน
สวนของชาวอียิปต์ มีห ลั กฐานจากภาพวาดการจัดภูมิทัศน์ของชาวอียิปต์ประมาณ 1,450 ปี
ก่อนคริตกาล งานภูมิทัศน์ของชาวอียิปต์นอกจากจะจัดให้มีความสวยงามแล้วยังเน้นเรื่องการนาพรรณไม้มาใช้
ประโยชน์ เช่น การปลูกองุ่น อินทผลัม และกกปาปิรุส โดยปลูกเพื่อเป็นร่มเงาให้กับบ้านเป็นแถวมีระเบียบ มีบ่อ
น้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบ
สวนของชาวกรีก สวนของชาวกรีกมีการแบ่งโซนมีการระเบียบภายในอาคาร มีการวางผังเมือง
ตามระดับความสูง มีจุดรวมคน ตลาดของแต่ละชุมชน การใช้พรรณไม้ของสวนกรีกมีการใช้พรรณไม้ค่อนข้างจากัด
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่ติดริมทะเล ลมแรง และชั้นดินน้อย นอกจากนี้การวางตัว
ของอาคารไม่เน้นเปิดออกสู่ภายนอกเนื่องจากเป็นยุคที่มีการทาสงครามทาให้ผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้าน แต่ในยุคนี้
ชาวกรีกจะมีการสกัดหินที่ไม่ค่อยละเอียดมากนัก
สวนของชาวโรมัน มีการพัฒนางานศิลปะและวิทยาการไปมาก รวมถึงความรู้ทางพฤกษศาสตร์
การก่อสร้าง การชลประทาน มีการคิดค้นคอนกรีตทาให้สามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นหลังคาโค้งได้ การจัด
สวนของชาวโรมันมีการวางผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมแบ่งพื้นที่สวนออกเป็นส่วนเท่ากัน มีบ่อน้าเป็นรูปเรขาคณิตและรูป
ปั้นวางประดับ มีการตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปทรง บ้านเรือนมี การออกแบบให้มีบ่อน้าเพื่อสะท้อนแสงเข้าตัว บ้าน
รวมถึงมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ใช้รับแขกและมีสระน้า และส่วนที่เป็นส่วนตัวสาหรับครอบครัว
8.1.2 ภูมิทัศน์ยุคกลาง แบ่งได้ ดังนี้
สวนคริสเตียน เกิดหลังการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน เกิดความเชื่อทางศาสนาวิหารเป็นอาณา
เขตของพระเจ้าประชาชนทั่วไปห้ามเข้า มีการจัดทาสถาปัตยกรรมที่มียอดสูงแหลม มีการสร้างสวนสมุนไพรและ
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สวนพฤกษศาสตร์สาหรับให้นักบวชและผู้คนศึกษาหาความรู้ และมีการทายาเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยสวนในยุ คนี้
แบ่งเป็นสวนสมุนไร และสวนที่เป็นผักสวนครัว ดอกไม้
สวนอิสลาม มีการปิดล้อม 4 ด้าน แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน การแบ่งสวนมาจากความเชื่อของ
ศาสนาถึงสวนบนสวรรค์ สวนอิสลามจะไม่มีการนารูบ้านต่าง ๆ มาใช้ประดับสวน สวนอิสลามมีการนาน้าผ่านเข้า
ไปในสวนแต่เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีน้าน้อยจึงไม่สามารถทาบ่อน้าได้จึงทาเป็นรางที่มีน้าผ่านไปตามราง
8.1.3 ยุคฟื้นฟู เป็นยุคที่ยุโรปเปลี่ยนแปลงจากยุคมืดสู่ยุคใหม่ การจัดภูมิทัศน์มีการนาวัฒนธรรมเปอร์เซีย
ด้านลวดลาย น้า และความเคลื่อนไหวมาเป็นองค์ประกอบในการจัด มีการจัดพุ่มไม้เป็นลวดลายและควบคุมทรง
พุ่ม รูปเรขาคณิต สะท้อนความล้าค่า แบ่งได้ดังนี้
สวนอิตาลีเรเนอซองส์ ยุคนี้เป็นยุคที่สิ้นสุดสงครามผู้คนหันมาแสวงหาความสุข มีการสร้างวิลล่า
บนเขา ลื้อฟื้นงานศิลปะแบบโบราณ เกิดศิลปินที่มีความรู้รอบด้านเน้นการใช้รูปทรงเลขาคณิต มีการใช้น้าพุ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีความลาดชัน มีการจัดลาดับการเข้าถึงพื้นที่
สวนฝรั่งเศส เน้นการสร้างสวนขนาดใหญ่เพื่อแสดงอานาจของเข้าของสวน มีการตัดแต่งต้นไม้ให้
เป็นรูปทรงต่าง ๆ และเป็นสวนที่เปิดโล่งเห็นทั้งสวนในครั้งเดียว สวนฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงคือ พระราชวังแวร์ซายส์
8.1.4 สวนเอเซีย ดังนี้
สวนจีน ส่วนใหญ่มักจัดอยู่ในบ้านขุนนาง หรือนักปราชญ์ มีการสอดแทรกปรัชญาต่างไว้ด้วย โดย
องค์ประกอบในสวนมีความหมายในตนเอง มีการใช้หินประดับสวน สวนปิดล้อมรอบด้านอยู่ในกาแพงปิดล้อม
มิดชิดแบ่งส่วนต่าง ๆ ด้วยประตูโค้ง พื้นที่หลักตรงกลางเป็นสระน้า แบ่งพื้นที่ออกเป็นเกาะเล็ก ๆ มีศาลากลางน้า
มีการใช้บอนไซ หรือเขามอมาใช้ในการประดับ เน้นความเป็นธรรมชาติ
สวนญี่ปุ่น รับวัฒนธรรมในการจัดสวนมาจากจีนผ่านทางการค้า มักเกี่ยวข้องกับพิธีการและศาสนา
โดยเฉพาะนิกายเซน มีการใช้หินในการประดับสวนและสอดแทรกปรัชญาเช่นเดียวกันกับจีน และจัดสวนตาม
ฤดูกาล
สวนไทย เจ้าของบ้านมีการเลือกปลูกไม้ผล ไม้ดอก และไม้ใบ โดยปลูกในกระถางให้แขกที่ไปมา
เข้ามาเห็นเป็นการสร้างความรื่นรมย์ มีงานไม้ดัดที่มีการทามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีอ่างบัว อ่างปลา
รอบ ๆ บ้านมีกปลูกต้นใหม่ให้ร่มเงา
8.2 การวิเคราะห์โครงการ สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
8.2.1 การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของบ้าน คือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานหรือเจ้าของ
บ้าน หากในมีสมาชิกที่อยู่ในบ้านด้วยจะต้องมีการสอบถามความต้องการของสมาชิกที่อยู่ในบ้านด้วย หากเป็น
สวนสาธารณะจานวนผู้ใช้งานจะมีความหลากหลาย หรือหลายกลุ่ม เช่น ผู้ใช้งาน ในการวิเคราะห์ผู้ใช้งานสามารถ
ทาได้โดยการพูดคุย เพื่อศึกษารสนิยม สอบถามความต้องการการใช้งาน ซึ่งการจัดภูมิทัศน์สาหรับบ้านเรือนอาจมี
ความยุ่งยากไม่เท่ากับการจัดภูมิทัศน์ให้กับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย
5

8.2.2 การวิเคราะห์พื้นที่ (site analysis) ในการจัดภูมิทัศน์ขั้นตอนแรกของการออกแบบภูมิทัศน์ คือ
การเตรียมผัง หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์พื้นที่ การวิเคราะห์พื้นที่ คือ การวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่บ้าน หรือพื้นที่
โครงการ หรือพื้นที่ที่ต้องการจัดภูมิทัศน์ว่ามีลักษณะอย่างไร มีศักยภาพด้านใด มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรเพื่อที่จะได้
ออกแบบที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่และการใช้งาน การวิเคราะห์พื้นที่ทาให้ เข้าใจปัญหาของพื้นที และจะทา
อย่างไรให้ออกแบบพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลัก หลาย สวยงาม และใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มากที่สุด การ
วิเคราะห์พื้นที่ควรมีการวิเคราะห์ ดังนี้
1) สภาพอากาศทั้งหมด
แสงและและเงา เวลา ฤดูกาลมีผลต่อทิศทางของแสง โดยในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝนพระอาทิตย์จะ
อ้อมไปทางทิศใต้ ช่ว งฤดูห นาวพระอาทิตย์จะอ้อมทางทิศเหนือ ทิศที่รับแสงแดดมากและร้อนที่สุ ด คือ ทิศ
ตะวันตก ส่วนทิศที่รับแดดมากที่สุดคือ ทิศใต้

ทิศทางลม มีความแตกต่างกันในแต่ละเวลาและฤดูกาล โดยลมหนาวจะพัดมาจากทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ลมฝนจะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมฤดูร้อนพัดมาจากทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ นอกจากนี้ยังมีลมประจาเวลาซึ่งเป็นลมที่พัดในช่วงใดช่วงหนึ่งของวัน โดยจะมีความรุนแรงของลมไม่ เท่ากัน
แบ่งเป็น
ลมประจาเวลา
(1) ลมบก เป็นลมที่พัดบริเวณชายฝั่งทะเลในตอนกลางคืนจากชายฝั่งสู่ทะเล
(2) ลมทะเล เป็นลมที่พัดในตอนกลางวันพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง
(3) ลมหุบเขา เป็นลมที่พัดในตอนกลางวันมีทิศทางพัดจากหุบเขาไปสูทที่ลาดเขาและยอดเขา
(4) ลมภูเขา เป็นลมที่พัดในตอนกลางคืน พัดตามภูเขา
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ลมประจาฤดูกาล เป็นลมที่พัดเด่นชัดในช่วงฤดูใดฤดูหนึ่งในรอบปี ลมที่พบในประเทศไทย คือ
ลมมรสุม แบ่งออกเป็นลมฝน และลมหนาว
ลมประจาถิ่น เป็นลมประจาถิ่นที่พัดในประเทศไทยทั้งหมด เป็นลมเย็นและช่วยบรรเทาความ
ร้อนจากสภาพอากาศในฤดูแล้ง แบ่งออกเป็น ลมว่าว ลมตะเภา ลมพัทยา ลมฤดูร้อน

2) สถานที่ตั้ง (location) พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณใด สภาพแวดล้อมรอบ ๆ พื้นที่มีลักษณะอย่างไร
การคมนาคม สภาพภูมิอากาศ
3) บริบทของพื้นที่โดยรอบ พื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่ของเรามีผลอย่างไรต่อพื้นของเราและพื้นที่
ข้างเคียง เสียงในพื้นที่
4) จัดพื้นที่และขนาดพื้นที่ พิจารณาขนาดมิติ เช่น ขอบเขต สิทธิตามกฎหมาย ข้อจากัดความ
สูง พื้นที่ไซต์ แผนต่อเติมในอนาคต
5) คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ต้นไม้ หิน ภูมิประเทศ แม่น้า บ่อ รูปแบบการระบายน้า
6) คุณสมบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคารที่มีอยู่ ผนัง พื้นที่โดยรอบ วัสดุ ภูมิประเทศ มาตราส่วน
7) การสัญจร การคมนาคม ขนส่ง เส้นทางการเดินทาง
วัฒนธรรม มีผลต่อการออกแบบหรือทากิจกรรมของคนในบริเวณโดยรอบ
8) ทัศนียภาพ ของที่อยู่อาศัย สิ่งที่มองเห็น เสียง ที่สัมผัสได้ เช่น มุมมอง เสียงรบกวน กลุ่น
หรืออื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในพื้นที่
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ทัศนียภาพและมุมมอง
9) วัฒนธรรม มีความเกี่ยวกับพฤติกรรมและสังคมวิทยาของพื้นที่มีผลต่อการทากิจกรรม รูปแบบ
การดาเนินชีวิต การนับถือศาสนา ค่านิยม
8.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
8.3.1 Soft data เป็นพิจารณาเงื่อนไขของไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
8.3.2 Hard data เป็นการพิจารณาโดยดูองค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม เช่น ขอบเขตของพื้นที่ตั้ง การ
ใช้ประโยชน์ ความสูงต่า ขนาด จุดเด่นของพื้นที่ สภาพภูมิกาอาศ เป็นต้น
กรณีตัวอย่างการออกแบบสวนสาหรับบ้านพักอาศัย สิ่งที่สาคัญที่ผู้ออกแบบควรทราบ คือ
1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของบ้าน และสมาชิกในครอบครัว เช่น เพศ อายุ
2. ความต้องการของเจ้าของบ้านและสมาชิกที่อยู่อาศัยต้องการ
3. งบประมาณ
ตัวอย่างสิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับลูกค้าและไซต์งาน เช่น ขนาดโครงการ สไตล์บ้าน ความลาดชันค่า
ระดับ การระบายน้า น้าท่วม แหล่งน้า มุมมอง ต้นไม้เดิม รั้ว ทางเดินรอบ ความชอบ รสนิยมส่วนตัว สัตว์เลี้ยง ที่
จอดรถ สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และผู้ใช้แล้วจึงมีการนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการทา
bubble diagram ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุขนาดของพื้นที่และโปรแกรมที่ต้องการ
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2. วางตาแหน่งของโปรแกรมลงบนไซต์ให้คานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่จากข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์และวาดลงไป
3. กาหนดเส้นทางการสัญจร การเข้าถึงโดยใช้เครื่องหมายที่เป็นลูกศร
4. การออกแบบนี้ยังไม่ต้องให้คานึงถึงความสวยงามแต่ให้คานึงถึงการใช้ประโยชน์ก่อน

ตัวอย่าง Bubble diagram
ที่มา dadrielhb.blogspot.com

ตัวอย่าง Bubble diagram
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8.4 องค์ประกอบศิลป์ ในงานจัดภูมิทัศน์ต้องมีการนาองค์ประกอบของศิลปะมาใช้งานงานซึ่ง
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ เส้น สี ผิวสัมผัส รูปร่าง รูปทรง ความกลมกลืน จุดเด่น และความสมดุล มี
รายละเอียด อังนี้
8.4.1 เส้น เกิดจากจุดหลาย ๆ จุดติดต่อกัน เส้นเกิดจากการเชื่อมต่อกันของจุด 2 จุด หรือการเรียง
ต่อกันของจุดหลาย ๆ จุด เส้นสามารถแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหว ทิศทาง ความหนาบาง ซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะให้
อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น เส้นตรง ทาให้เกิดความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง รุ่งเรือง เมื่อนามาประกอบกันเข้าในสวนก็
ให้หมายที่ชัดเจน เช่น ทางเดินเป็นเส้นตรง รวดเร็ว เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกสบาย ลื่นไหล ต่อเนื่อง นุ่มนวล อ่อนโยน
เส้นซิกแซ็ก ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรง เป็นต้น
8.4.2 รูปร่าง เกิดจากเส้นที่มาบรรจบกันเกิดเป็นภาพสองมิติ ไม่มีปริมาณหรือความหนา แบ่งเป็น
รูปร่างพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ทรงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และปริมาตร เป็นรูปร่างที่มีปริมาตร ความกว้าง ความยาม
และความลึก
8.4.3 สี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สีวัตถุชาติ (pigmentary) เป็นสีของแสงประกอบด้วยแม่สี 3 สี
คือ สีแดง สีน้าเงิน และสีแดง กับสีของแสง (spectrum) ประกอบด้วย แม่สี 3 สี คือ สีแดง สีน้าเงิน และสีเขียว

สีของแสง และ สีวัตถุชาติ
ที่มา https://texpedia.org/blog/2012/12/24/what-is-color-color-mixing-and-color-difference/
คู่สี คือ สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสี ถ้านาสีทั้งสองมาวางด้วยกันจะจะมีคยวามสดใส และความจัด
ของสีที่ติดกันของสีทาให้เกิดความน่าสนใจ
สีข้างเคียง คือ สีที่อยู่ข้างในวงล้อสี เช่น สีเหลืองกับสีส้ม เมื่อสีทั้งสองมาอยู่ด้วยกันทาให้ดู
กลมกลืนกัน
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คู่สี และสีข้างเคียง
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/300756081362507907/
วรรณะของสี แบ่งออกเป็น วรรณะร้อน (warm color) เป็นสีที่ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
สดใส มีผลิต เช่น สีเหลือง สีสม้ สีแดง ส้มแดง ม่วงแดง ม่วง สีวรรณะเย็น (cool color) เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ
ผักผ่อน เช่น สีม่วง น้าเงิน เขียว เหลือง ซึ่งในการออกแบบสวนควรเลือกต้นไม้หรือวัสดุให้เป็นสีโทนร้อนหรือเย็นก็
ได้ แต่ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจมีการแต่งแต้มโทนสีตรงข้ามให้เกิดความสวยงามได้
8.5 หลักในการออกแบบ เป็นการนาศิลปะเรื่อง เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และผิวสัมผัสมาจัดเข้ามาด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความงาม ประกอบด้วย
8.5.1 ดุลยภาพ เป็นการจัดให้มีการถ่วงน้าหักทั้งสองด้านโดยมีแกนกลาง แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ
1) Symmetrical balance ดุลยภาพที่ซ้ายและขวาเหมือนกันทุกประการ นิยมใช้งานที่
ต้องการความรู้สึกหนักแน่น มั่นคง สง่า เงียบขรึม เป็นทางการ นิยมใช้ตกแต่งสถานที่ราชการ พระราชวัง โบสถ์
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ภาพสวนแบบ Symmetrical balance
ที่มา https://travel.kapook.com/view190857.htm
2) Asymmetrical balance ดุลยภาพที่มีน้าหนักเท่ากันทั้งสองข้าง แม่มีรูปร่างไม่เหมือนกัน
ในงานที่ต้องการความดึงดูดใจ มีอิสระ ผ่อนคลาย

ภาพสวนแบบ Asymmetrical balance
ที่มา https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/best-backyard-landscaping-ideas/
https://www.thespruce.com/landscape-design-for-beginners-2130815
8.5.2 เอกภาพ (unity) การออกแบบสวนควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยสิ่งต่างที่อยู่ใน
ภายในต้องมีความสัมพันธ์กัน กลมกลืนกันมองดูเป็นกลุ่มก้อน
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8.5.3 สัดส่วน คือ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของวัตถุหรือสภาพแวดล้อม การออกแบบโดยใช้
สัดส่วนเป็นตัวกาหนดสามารถออกแบบได้ที่เป็นได้สัดส่วน และออกแบบให้ over ได้เป็นการออกแบบโดยเพิ่ม
ขนาดให้ใหญ่กว่าสัดส่วนของมนุษย์มาก ๆ จะทาให้ผลงานที่ได้ดูสง่างาม น่าเคารพ
8.5.4 จังหวะ คือ ความต่อเนื่องของรูปร่างและรูปทรงมี 3 รูปแบบ คือ 1) การใช้รูปร่างหรือ
รูปทรงที่เหมือน ๆ กันมาจัดรวมกัน 2) การใช้รูปร่างหรือรูปทรงที่แตกต่างกันมาจัดรวมกันเพื่อไม่ให้เกิดความน่า
เบื่อ เช่น หลังคาที่มีความหนาความบางไม่เท่ากัน และ 3) การใช้รูปทรงหรือรูปร่างที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทีละน้อย
ส่วนใหญ่พบในงานสถาปัตยกรรม
8.5.5 ความกลมกลืน เป็นองค์ประกอบของการออกแบบซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันทา
ให้งานมีความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนมี 3 แบบ คือ 1) ความกลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ความ
กลมกลืนในด้านสัญลักษณ์ และ 3) ความกลมกลืนในองค์ประกอบศิลป์
8.5.6 ความแตกต่าง เป็นการจัดองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาใช้ด้วยกันช่วยทาให้เกิด
ความน่าสนใจ
8.5.7 การเน้นจุดเด่น คือ การทาให้เกิดจุดเด่นในงานออกแบบ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ มีจุดเด่นที่
ชัดเจนแน่นอน หลีกเลี่ยงการสร้างจุดเด่นที่คลุมเครือเพราะอาจทาให้เกิด duality ใช้ความแตกต่างเน้นให้เกิด
จุดเด่นไม่ว่าเป็นสี เส้น รูปร่าง หรือรูปทรง
8.6 ขั้นตอนการจัดสวน หลังจากที่แบบได้รับการตกลงกับเจ้าเของบ้านเรียบร้อยแล้ว นักจัดสวนควร
วางแผนงานที่ดีทั้งเรื่องแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ตั้งแต่การปลูกต้นไม้ใหญ่ ทางานระบบ ปูแผ่นทางเดิน ปลูกไม้พุ่ม
ไม้คุมดิน ปูหญ้า และโรยกรวดทาเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจาก
8.1.1 สารวจและเตรียมต้นไม้เพื่อจัดสวน ควรจัดหาต้นไม้ร่วงหน้าตามจานวนที่ได้คานวณไว้ตอน
ออกแบบ โดยต้องมีการวางแผนการรับต้นไม้ให้พอดีกับช่วงเวลาที่เตรียมแปลงเสร็จเพื่อไม่เป็นต้องดูแลรักษา
ระหว่างรอปลูกนาน
8.1.2 ปรับพื้นที่ หลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้ว ต้องมีการเก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่จัดสวน
ต้องมีปรับพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องมีการถมดิน ปรับความสูงตามต้องการ รวมถึงปรับสภาพดิน ความลาดชัน การ
ระบายน้า หากมีต้นไม้เดิม หรือหินเดิมควรเลือกหน้าหิน ที่สวยให้เหมาะกับแบบจัดวางให้สวยงาม
8.1.3 การปลูกต้นไม้ เมื่อปรับพื้นที่แล้ว ต้องมีการกาหนดตาแหน่งต้นไม้แต่ละต้น ใช้ปูนขาวโรย
เป็นวงกลม กาหนดขนาดหลุมตามชนิดของพรรณไม้
8.1.4 การวางระบบน้าและระบบไฟ หลังจากปลูกต้นไม้ใหญ่เรียบร้อยแล้วให้วางระบบต่าง ๆ ใน
สวนเพื่อไม่ต้องขุดโดนท่อเสียหาย รวมถึงควรมีผังของงานระบบต่าง ๆ ไว้
8.1.5 จัดวางวัสดุตกแต่ง ติดตั้งสิ่งที่ต้องตกแต่ง โดยให้วางตามนาแหน่งสาคัญที่ออกแบไว้ เช่น
น้าพุ น้าล้น หรือรูปปั้นต่าง ๆ
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8.1.6 ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ใช้ปูนขาวโรยเป็นแนวแปลง ชุดดินออกเพื่อเตรียมหลุม ใส่ดิน นา
ต้นไม้ที่เตรียมไว้ใกล้ปากหลุม ถอดภาชนะปลูกออก ระวังอย่าให้ตุ้มดินแตก
8.1.7 ปูหญ้า ปรับพื้นที่ให้เรียบ เตรียมทรายหยาบ ปุ๋ยคอก และปูนขาวให้พร้อมก่อนวันปูหญ้า
การสั่งหน้าควรสั่งให้มากกว่าประมาณที่ใช้ประมาณ 10-20 เมตร หลังปรับสนามให้เรียบแล้วโรยทรายหยาบใช้ไม้
เกลี่ยให้เรียบ ตามด้วยปูนขาวปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้ แกแผ่นหญ้าและวางปูไปในแนวเดียวกัน
8.1.8 ปูแผ่นทางเดิน ควรทาก่อนที่จะปูหญ้า โดยให้วางแต่ละแผ่นให้ห่างกันจากจุดศูนย์กลางของ
แผนแรกถึงขอบแผ่นที่สองในระยะ 60 เซนติเมตร เมื่อวางแผ่นทางเดินแล้วจึงปูหญ้า
8.1.9 โรยกรวด บริเวณที่ต้องการ หลังจากที่โรยทราบเพื่อปรับระดับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ปูตาข่าย
พลาสติกรองไว้เพื่อไม่ให้หินจมดิน โดยเลือกขนาดของกรวด สีให้เหมาะสมกับพื้นที่
8.1.10 เก็บรายละเอียดและส่งมอบงาน ก่อนส่งมอบงานควรดูแลต้นไม้ให้สมบูรณ์ หากต้นใดตาย
ควรเปลี่ยนใหม่ เตรียมความพร้อมทุกอย่างให้สวนสมบูรณ์แบบ
9. ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เข้าใจองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้สาหรับการจัดภูมิทัศน์ และหลักการจัดภูมิทัศน์เบื้องต้น
2) ทราบรูปแบบ วิธีการในการการจัดอบรมการออกแบบภูมิทัศน์ แก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการจัดภูมิทัศน์
10. ข้อเสนอแนะ
จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้พบว่า การจัดฝึกอบรมของสถาบัน Design International
Institute เป็นการสอนที่ทาให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะ การออกแบบ การจัดสวนให้เข้าใจพื้นฐานของการจัด
ภูมิทัศน์ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะจากการอบรมครั้งนี้ คือ
1) ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการทางานหรือในชีวิตประจาวันได้ทันที
2) การจัดการเรียนการสอนควรใช้เทคนิคที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าเรียน หรือผู้อบรมมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีการออกแบบที่มีเนื้อหา กาหนดการ และการวัดผลที่แน่นอน และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
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