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การใชตน ไมสําหรับสวนในบาน
อ.อลิศรา มีนะกนิษฐ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• คํานํา
• ชนิดของสวน
- สวนประดิษฐ
- สวนธรรมชาติ
• การจัดสวนในบาน
• หลักการใชตน ไมสาหรั
ํ บการจัดสวนในบาน
- ไมระดับสูง
- ไมระดับกลาง
- ไมระดับตํา่
• การจัดสวนหยอม
- ตําแหนงของสวนหยอม
- รูปแบบของสวนหยอม
- การใชวสั ดุตกแตงสวนหยอม
• การออกแบบสวนครัวในบาน
• การออกแบบสวนไมผลในบาน

คํานํา
ปจจุบันประชาชนทั่ วไปหันมาใสใจสภาพแวดลอมและธรรมชาติ มากขึ้ น เพราะเชื่ อวา
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งตนไม สามารถชวยลดมลพิษในอากาศ ชวยสรางออกซิเจน ชวยทําให
บรรยากาศสดชื่น รมรืน่ และนาอยู ฯลฯ ดังนัน้ ไมวา จะเปนผูใ ดก็ตามหากมีบา นเปนของตนเอง ไมวา
จะมีพื้นที่ขนาดเล็ก ใหญหรือเชาผูอื่นอยู ก็อยากทีจ่ ะปลูกตนไมชนิดตางๆ ไวประดับเพือ่ ความสวยงาม
ใหรมเงา ปลูกไวบริโภค หรือปลูกเปนงานอดิเรกยามวางอยางแนนอน
เอกสารเผยแพรฉลับนี้ จึงไดรวบรวมหลักการใชตน ไมสําหรับจัดวนในบานความรูท เ่ี กีย่ วของกับ
การจัดสวนในบาน รวมถึงการจัดสวนหยอม การออกแบบสวนครัว การออกแบบสวนไมผล ฯลฯ เพื่อ
ใหผูสนใจสามารถนําขอมูลเหลานีไ้ ปปรับใชกบั สวนทีบ่ า นของตนเอง รวมทัง้ ญาติสนิท มิตรสหายของ
ทาน จะไดชวยกันสรางสิง่ แวดลอมของเราใหนา อยูย ง่ิ ขึน้ ตอไป และทางโครงการผลิตเอกสารเผยแพร
ตองขอขอบพระคุณ อ. อลิศรา มีนะกนิษฐ เปนอยางสูง ทีเ่ ขียนและรวบรวมเรือ่ งนาสนใจเชนนีใ้ หผอู า น
ไดติดตามรวมทัง้ ของขอบคุณ คุณสุขมุ าล ลีต้ ระกูล บริษัทดีไซน สเคป ที่ชวยวาดภาพประกอบใหรวม
ทั้งวารสารบานและสวนที่เอื้อเฟอรูปภาพประกอบบางสวน จนเอกสารนีไ้ ดสาเร็
ํ จเปนรูปรางอยางทีท่ กุ
ทานไดอา นขณะนี้
โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
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ชนิดของสวน
การจัดสวนโดยทัว่ ไปแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ
1. สวนประดิษฐ (Formal Style)
2. สวนธรรมชาติ(Naturalistic หรือ Informal Style)
1. สวนประดิษฐ (Formal Style)
เปนการจัดสวนทีว่ างผังโดยใชรปู ทรงเรขาคณิต และการจัดแบบสมดุลกันทัง้ ซายและขวาเปน
หลัก บางครั้งก็ใชลวดลายเครือเถา หรือลวดลายประดิษฐอน่ื ๆ เนนรูปรางและสีสนั ของแปลงไมดอก
ไมประดับ ประดับดวยเครือ่ งแตงสวนพวก รูปปน นํ้าพุ กระถางตนไมหรือการตัดแตงตนไมเปนรูป
ทรงตางๆ
การใชตนไม ตนไมทใ่ี ชในสวนประดิษฐตอ งเปนไมทส่ี ามารถตัดแตงได แบงเปน 3ประเภท
คือ
1. ไมสูง ใชตรงกลางแปลงหรือมุมแปลง เพือ่ ไมใหแปลงดูแบบราบ ชนิดของไมทใ่ี ช ไดแก
ขอย ตะโก แกว โมก สนชนิดตางๆ จะไมใชไมยนื ตนขนาดใหญยกเวนสวนประดิษฐขนาดใหญมากๆ
เชน ปลูกสองขางถนน
2. ไมเตี้ย ใชแสดงรูปทรงของแปลงของแปลงใหชัดเจนขึ้น ควรมีสสี นั ตัดกับไมสงู ทีอ่ ยูก ลาง
แปลงมีความสูงไมตา งกับํามสงู มากนัก หรือใชหลายชนิดลดหลัน่ กัน
3. สนามหญาหรือแปลงกรวด เปนสวนเสริมใหลวดลายแปลงของสวนประดิษฐเดนชัดยิง่ ขึน้
ทางเดิน ตองกําหนดพรอม ๆ กับการออกแบบแปลงตนไมเพือ่ ใหกลมกลืนกัน อาจมีรอบนอก
สวนหรือแทรกเขาไปเปนลวดลายสวนหนึง่ ของแปลงดวย ลักษณะทางเดินจะราบเรียบไมมกี ารเปลีย่ น
ระดับ
สระนํ้าและนํ้าพุ ตําแหนงของสระนําและนํ
้
าพุ
้ มกั เปนจุดเดนกรือจุดเดนรองกระจายอยูภ ายใน
สวน รูปรางของสระนํามั
้ กเปนเรขาคณิตเชนกัน สวนนําพุ
้ มกั ประกอบอยูก บั รูปปน ทีส่ อ่ื ความหมาย
เฉพาะของแตละสวนหรือเพือ่ การตกแตงเพียงอยางเดียว
รูปปน ใชเปนจุดเดนหรือประดับอยูต ามมุมตางๆ ของสวนประดิษฐ มีรปู แบบตามยุคสมัย
เนื่องจากสวนประดิษฐมตี น กําเนิดในยุโรป จึงมักตกแตงดวยรูปปน ตัวละครในเทพนิยายของชาวตะวัน
ตก รอบๆ รูปปน มักแตงดวยไมดอกหรือไมพมุ
ศาลาและซุม ใชเปนจุดเดนหรืออยูม มุ สวนเปนทีส่ งั สรรคหรือผักผอน มักไดรบั การตกแตงอยาง
ประณีตสวยงาม

ภาพที่ 1-2 ตัวอยางสวนประดิษฐและนําพุ
้ ที่ใชในการจัดสวน
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ขอดีขอ เสียของสวนประดิษฐ
ขอดี
สงางาม เปนระเบียบเรียบรอยเหมาะกับสถานที่ราชการ หรืออาคารทีต่ อ งการสวน เพือ่ เสริม
ความสงางามนาเกรงขาม หรือมีพน้ื ทีข่ นาดจํากัด
ขอเสีย
1. ใชตน ไมเปนปริมาณมาก ทําใหตองลงทุนสูง
2. การดูแลรักษาลําบาก เพราะตองตัดแตงอยูเ สมอ
3. ไมเหมาะกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติ
ขอเสียของสวนประดิษฐ สามารถแกไขได โดย
1. ออกแบบสวนใหเรียบงายขึ้น ใชตนไมเทาที่จาเป
ํ น ขยายสนามหญาใหกวางขึน้
2. เลือกใชตนที่คงทนถาวร ถาตองการสีสนั ควรใชไมดอกยืนตนทีม่ ดี อกตลอดป หรือใชไม
ใบสีสดแทนไมดอกลมลุก ซึง่ ตองเปลีย่ นบอย ๆ
2. สวนธรรมชาติ (Naturalistic/ Informal Style)
เปนการจัดสวนทีไ่ มอาศัยรูปทรงเรขาคณิต หรือลวดลายที่มีแบบแผนเฉพาะหรือหลักสมดุล 2
ขางเทากันเปนหลัก แตเปนการจัดวางองคประกอบ เลียนแบบธรรมชาติ ใชสมดุลแบบ 2 ขางไมเทา
กันแทน
การใชตนไม ใชตน ไม 3 ระดับใหญ คือ ไมยนื ตนในตําแหนงทีต่ อ งการรมเงา ไมพมุ และไม
คลุมดิน เพื่อเสริมความงามและความตอเนือ่ งทีล่ ดหลัน่ กัน จากสูง กลาง ตํา่ โดยตนไมเหลานีจ้ ะถูก
ปลอยใหเจริญเติบโตแผรปู ทรงตามธรรมชาติ มีการตัดแตงเพือ่ การดูแลรักษาเปนหลัก มิใชการบังคับ
รูปทรง
สนามหญา สนามหญาในสวนธรรมชาติกวางขวางกวาสวนประดิษฐและทําเปนเนินสูงตําเลี
่ ยน
แบบสภาพธรรมชาติได
ทางเดิน มักเปนแนวเสนคดโคงไปตามของสนามเชือ่ มตําแหนงกิจกรรมตางๆ ใชวสั ดุทก่ี ลม
กลืนกับบรรยากาศโดยรวม
สระนํ้า นําตกและนํ
้
าพุ
้
สระนําและนํ
้
าตกเป
้
นการจําลองแบบมาจากธรรมชาติ มีรปู รางคด
เคียวไปมา ตกแตงดวยภูเขาหินกอนและตนไม สวนนําพุ
้ มักใชเพื่อระบายนํ้า เพื่อใหออกซิเจนไหลผาน
นําจะได
้
ไมเนาเสีย

ภาพที่ 3 ตัวอยางทางเดินเทา

ภาพที่ 4 ตัวอยางสระนํา้ นํ้าตก
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รูปปนและวัสดุตกแตงอื่น ๆ มีหลากหลายรูปแบบทัง้ ทีเ่ ปนประติมากรรม โอง ไห ซากไม
แหง ลอเกวียน ฯลฯ จัดเปนทัง้ จุดเดนตามมุมตาง ๆ ในสวน
ศาลาและซุม มีการตกแตงประดับประดาไมวจิ ติ รเทาสวนประดิษฐ เปนไปตามบรรยากาศ
ของสวนหรือตัวสถาปตยกรรมในบริเวณใกลเคียง
ขอดีขอ เสียของสวนธรรมชาติ
ขอดี
1. กลมกลืนกับสภาพแวดลอม เหมาะกับอาคารทีต่ อ งการบรรยากาศธรรมชาติ เชน ที่พักตาก
อากาศ บานพักอาศัย สถานที่ทองเที่ยว
2. การดูแลรักษาตํากวาสวนแบบประดิษฐ
3. มีความงามทีเ่ ปลีย่ นไปตามการเจริญเติบโตของพรรณไม และตามฤดูกาล
ขอเสีย
ผูออกแบบตองมีความสามารถทางศิลปะและการใชตน ไม เพือ่ จัดวางตําแหนงชนิดพรรณไม
ใหสวยงามเหมาะตามหลักสมดุลแบบ 2 ขางไมเทากัน

การจัดสวนในบาน
การจัดสวนในบานเปนสวนหนึง่ ของงานออกแบบภูมสิ ถาปตยกรรม (Landscap Architecture)
ความมุงหมายของการจัดสวนในบาน นอกจากความสวยงามแลวยังเปนไปเพือ่ ประโยชนอน่ื ๆ อีกไดแก
1. เพือ่ การใชงานพืน้ ทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย เชน วางตําแหนงที่เหมาะสม
ของที่นั่งเลน สระนํา้ สวนครัว มีทางเดินเชือ่ มสะดวกแกการใชงาน สอดคลองกับองคประกอบอืน่ ๆ
2. เพือ่ เสริมความงามของตัวบานและสภาพพืน้ ที่
3. ชวยใหเกิดความสามัคคี เสริมสรางสุขภาพกายและใจของคนในครอบครัว โดยใชการดูแล
รักษาสวนเปนกิจกรรมที่ทํารวมกันเปนการออกกําลังกายในบรรยากาศธรรมชาติไดทง้ั การเรียนรู เรือ่ ง
ของพรรณไม การดูแลรักษาและความเพลิดเพลิน ชวยผอนคลายความเครียด
4. ชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ไมวา จะเปนการปลูกผลไม ผักสวนครัวไวใชบริโภค ภายใน
บาน ซึ่งนองจากจะประหยัดแลวยังปลอดภัยจากสารพิษ ถามีผลผลิตมากเกินความตองการอาจ
จําหนายเปนรายไดเสริม

ความรูท เ่ี กีย่ วของกับการจัดสวนในบาน
การจัดสวนนั้นเกี่ยวของกับวิทยาการหลายแขนง ผูออกแบบควรตองมีความรูกวางขวาง พอ
สมควร จึงจะประสบความสําเร็จสาขาวิทยาการเหลานี้ไดแก
1. ความรูเ รือ่ งระบบนิเวศนและธรรมชาติ โดยเฉพาะในแงธรรมชาติของตนไมแตละชนิด
ลักษณะสภาพแวดลอม ชอบชื้น ชอบแหง ชอบแดด ชอบรมอยางไร พรรณไมกลุม ใดทีอ่ ยูร วมกันได
ในธรรมชาติ
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2. ความรูด า นวัฒนธรรมและความเชือ่ แตละวัฒนธรรมนัน้ มีความเชือ่ ถือ ความคิดและ
คตินิยมตางๆ กัน คนไทยเชือ่ เรือ่ งชือ่ ทีเ่ ปนมงคล หรืออมงคลของพรรณไม จะเลือกเฉพาะชือ่ ตนไมท่ี
เปนมงคลปลูกในบาน สวนคนจีนมีหลักการวางผังทีเ่ รียกวาฮวงจุย
เหลานี้มีผลตอการออกแบบจัด
สวนทัง้ สิน้
3. ความรูด า นเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวา จะเปนเทคนิคการวางผัง
ระบบการใหน้าในสวน
ํ
การทํานําตก
้
การกอสรางตาง ๆ เชน ทางเดิน ศาลา ฯลฯ
4. ความรูด า นศิลปะ ถือเปนหัวใจของการออกแบบทุกสาขา นักจัดสวนทีไ่ มมคี วามเชีย่ วชาญ
ในสาขาความรูท ง้ั 3 ขอ ทีก่ ลาวมาขางตน อาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไดแตหากนักจัดสวนไมมี
ความรูดานศิลปะ ก็นบั ไดวา ขาดคุณสมบัตทิ จ่ี ะจัดสวนได เพราะไมสามารถจัดวางองคประกอบตางๆ
ในสวนใหสวยงามเหมาะสม

หลักการใชตน ไมสําหรับการจัดสวนในบาน
ไมระดับสูง
ไดแกไมยนื ตนขนาดใหญ มีทรงพุม ใบ และความสูงมากกวา 3 เมตร เพือ่ ใหรม เงาและปรับสัด
สวนระหวางที่วางและที่ทึบ
ตําแหนงไมระดับสูงที่เหมาะสม
1. ปลูกไมสูงบริเวณขางถนนเขาบาน เพือ่ ลดการสะทอนแสงของถนน ปลูกเปนแบบกลุม 3
ตน 2 ตน หรือจะปลูกเปนแถว สําหรับสวนแบบประดิษฐ ถาแนวถนนยาวมาก อาจปลูกตนไมเปฯ
ชวง ๆ ไมจาเป
ํ นตองปลูกใหแนนหรือมืดทึบทัง้ ถนน

ภาพที่ 5 ปลูกตนไมขา งถนนชวยลดการสะทอนแสง
2. ปลูกไมสูงบริเวณตรงมุมรัว้ บานทุกมุม เพือ่ ลดความแข็งกระดางของรัว้ บาน ถาบริเวณรัว้
บานกวางพอควรจะปลูกเปนกลุม 3 ตน ถาพื้นที่แคบควรปลูกตนเดียว

พื้นที่แคบปลูก 1 ตน
พื้นที่กวางปลูก 3 ตน
ภาพที่ 6 การปลูกตนไมรมิ รัว้
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3. ปลูกตนไมใหญ เพือ่ บังแสงแดดใหแกหอ งนอน หองนัง่ เลน ฯลฯ การปลูกตนไมใหญใกล
บานนี้ตําแหนงทีป่ ลูกหางผนังบาน 3-4 เมตร และกอนปลูกตองมองดูหลังคาเสียกอน วาสูงกวาตนไม
ใหญหรือไม การปลูกตนไมไมจําเปนตองอยูในทิศตะวันตกเสมอไป เพราะบางทีเจาของบานอาจ
ตองการใหบังแดดในตอนเชา เชน ระเบียงหลังบานแดดเชาจะแรงมาก ในขณะทีน่ ง่ั รับประทานอาหาร
เชากัน ดังนัน้ ก็ปลูกทางทิศตะวันออกก็ได แลวแตความจําเปนแตละกรณีไป จํานวนของตนไมใน
ตําแหนงเหลานีอ้ าจเปนตนเดียวหรือกลุม 3 ตน ก็ไดแลวแตความกวางของพืน้ ทีโ่ ดยรวม

ภาพที่ 7 การปลูกไมประดับสูงบังแสงแดด
4. ไมสงู บริเวณตําแหนงสําคัญในสวน เชน ใกลศาลา ทีน่ ง่ั เลน สนามเด็กเลน เพื่อใหรม
เงาแกพื้นที่เหลานั้น

ภาพที่ 8 การปลูกไมสงู ในสวน
5. ปลูกตนไมในบริเวณขางทางเดินในสวน ถาระยะหางระหวางตนไมรมิ รัว้ และตนไมใกลบา น
กวางพอที่จะปลูกได

ภาพที่ 9 การปลูกไมใหญขา งทางเดิน
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6. ปลูกตนไมเปนกลุม กลางสนาม คอนมาทางริมทางเดิน ริมรัว้ ถาพื้นที่บริเวณบานทั่วไป
การวางกลุมตนไมควรวางเปนกลุม 3,2,5 และมีบางตน แยกออกมาหางจากกลุม นิดหนอยเพือ่ ให
เกิดจังหวะความแปลก ไมซํ้าซากเพราะเกาะกลุม กันมากไป

ภาพที่ 10 ปลูกตนไมเปนกลุม ในพืน้ ทีข่ นาดใหญ
7. บริเวณดานขางของตัวบาน ที่ชิดกับรั้วจะมีที่แคบ จึงปลูกไมยนื ตนทีม่ ลี กั ษณะผอมและสูง
สามารถบังวิวจากขางบานมาเห็นภายในบริเวณบานของเรา หรือบังสายตาคนในบานไมใหมองเห็น
ภาพที่ไมนาดูของขางบานได นิยมใชไผและอโศกอินเดีย เวลาปลูกควรใหทรงพุมหางกันประมาณ
1.50 –2.00 เมตร เวลาทีต่ น ไมโตพุม จะชนกันพอดี ถาเลือกไผจะมีความออนหวานนุม นวลกวา แต
ขอเสียคือใบรวง และโคนตนจะปลูกหญาไมได ดังนั้นจึงควรแกปญหา โดยการตัดแตงทรงพุม
สมํ่าเสมอ เพือ่ ใหไดความสูงตามตองการใบจะรวงนอยมาก และโคนตนควรใชไมสนตอกเปนแนวทํา
สวนกรวดและหินใตตนไผไดเลยถาเปนอโศกอินเดียควรตัดยอดเมื่อความสูงเพียงพอตามความตองการ
และอยางปลอยใหสูงมากเกินไปจนตนโอนเอนไปมามองดูนา กลัวในเวลากลางคืน โคนตนของอโศก
อินเดียควรริดใบออก ใหเห็นลําตนสูงประมาณ 1 เมตร เตรียมดินปลูกอโศกอินเดียใหหลุม กวาง ยาว
ลึกประมาณ 0.8-1.0 เมตร จึงจะทําใหอโคกอินเดีย เจริญไดดีไมแคระแกร็น ถาบริเวณพื้นที่ ระหวาง
รั้วและตัวบานกวางพอ ก็ไมจําเปนตองใชไม 2 ชนิด ดังกลาวก็ได สามารถใชไมยนื ตนทัว่ ๆ ไปไดเลย
เพราะเมือ่ โตขึน้ ก็สามารถบังวิวไดเชนกัน

ภาพที่ 11 การปลูกไมใหญดา นขางตัวบาน
ตนไมใหญมีอยูมากมายหลายชนิด นับไดเปนรอยทีเดียว แตเทาที่นักจัดสวนนิยมใชจริงใน
ปจจุบันนัน้ มีอยูไ มกช่ี นิด เพราะไมชนิดตางๆ เหลานี้ มีคณ
ุ สมบัตทิ ด่ี หี ลายอยาง และที่สําคัญคือ หา
งายในทองตลาด ไมวา ขนาดเล็ก ใหญ จํานวนมากนอยเพียงใดก็ตาม
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ภาพที่ 12 ภาพดานขางการปลูกไมระดับสูง
สําหรับนักออกแบบสวนใหม จดจําเฉพาะไมกลุม นีก้ ส็ ามารถนําไปใชงานไดแลวเพียงแตวา ตอง
จดจําบุคลิกลักษณะ และขอดีขอ เสียของไมแตละชนิดใหแจมแจง เพื่อที่จะไดนําไปอธิบายใหเจาของ
บานเขาใจ ในการเลือกชนิดของไมใหญในบานนัน้ ๆ สวนไมใหญที่แปลก ๆ และกายากนัน้ เหมาะกับ
สวนที่เจาของตองการจริง ๆ แตกต็ อ งยอมรับวาขนาดและจํานวนไมสามารถกําหนดไดแนนอน ขึน้ อยู
กับตลาดในขณะนัน้ มีอยูห รือไม
ไมระดับสูงที่นิยมใชการจัดสวน ไดแก คูน ปบ ประดูแ ดง ประดูอ งั สนา ชมพู พันธุทิพย
ตีนเปดฝรั่ง ชงโค ปจั่น ทองหลางดาง ทองกาว มะฮอกกานี หนวดปลาหมึก หูกระจง นนทรี รัตนา
จําป จําปา

ไมระดับกลาง
ไมระดับกลาง เปนไมพมุ หรือไมยนื ตนขนาดเล็กทีใ่ ชในระดับสายตา เพือ่ บังวิว เปนฉากกันหยุด
สายตาหรือหยุดมุมมอง ไมระดับนีม้ ตี ง้ั แต 1.10 ม. – 3.00 ม. ไมควรปลูกบริเวณใกลหนาตาง ยกเวน
ไมทต่ี ดั แตงได
ไมระดับกลางนิยมแบงการใชออกเปน 2 ขนาด
1. ไมระดับกลางขนาดสูง
2. ไมระดับกลางขนาดตํ่า
1.ไมระดับกลางขนาดสูง ไมระดับนีจ้ ะสูงประมาณ 1.50 เมตร – 3.00 เมตร นิยมปลูกตรง
ตําแหนงระหวางไมยนื ตนใหญหรือไมระดับสูง โดยการปลูกเปนกลุม 3 ตน 5 ตน แตตาแหน
ํ
งอาจใกล
กลุมไมระดับสูงกลุมใดกลุมหนึ่ง จะไมปลูกระหวางกลางพอดีเพราะจะทําใหเกิดลักษณะสวนแบบ
ประดิษฐ ไมระดับนีจ้ ะชวยบังชองวางแนวกําแพงใหมองดูเขียวชอุม และมองเห็นกําแพงบางเปนบางชวง
การที่กํ าหนดตําแหนงของไมระดับกลางเขาแถวบังกํ าแพงตลอดแนวนั้นจะทําใหเกิดลักษณะเสนตรง
เหมือนแนวกําแพงเกิดขึน้ อีก ไมทําใหความแข็งกระดางลดลงเลย เพราะฉะนัน้ ผูอ อกแบบตองรูจ งั หวะ
วา ควรจะกีต่ น มากนอยเทาใด
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ไมระดับกลางขนาดสูง บังสายตาและบังวิว

ภาพที่13 ตําแหนงระดับกลางขนาดสูง

ภาพที่14 ภาพดานขางการปลูกไมระดับกลางขนาดสูง

บริเวณที่ใกลบานไมระดับกลางขนาดสูงนี้ปลูกไดใกลผนังบานตรงตําแหนงที่ไมมีหนาตางและ
ตองเปนไมทต่ี ดั แตงทรงพุม ไดดว ยเพราะชายคาบานอยูข า งบน บางคนกําหนดใหปลูกตรงหนาตางหรือ
กระจกที่มุมมองออกไป เมือ่ ตนไมเหลานีโ้ ตขึน้ ก็จะบังวิว บังสายตาของผูท อ่ี ยูภ ายในบานทําใหมมุ มอง
ของสวนหยุดลงตรงจุดนั้น ทําใหสวนทีม่ ขี นาดกวางกลับเล็กลงเพราะมุมมองของสายถูกจํากัดเสียแลว
ถาสวนมีขนาดกวางมากจากตัวบานไปถึงกําแพงมีระยะมากกวา 30 เมตร ขึน้ ไปควรมีกลุม ของ
ไมระดับกลางขนาดสูงและตําบางช
่
วงไดแตไมทบึ เกินไปนัก เชน มีกลุม ของตนนีออน 3 ตน และกลุม ตน
พัดโบกอยูใกลๆ
บานบางหลังมีสวนขนาดเล็ก การใชไมยนื ตนขนาดใหญ 1-2 ตน ก็สามารถทําใหบา นหลังนัน้
ดูแคบไปไดเพราะไมใหญจะมีทรงพุมที่ใหญแผเวต็มพื้นที่สวนทําใหสวนมืดทึบเกินไป จึงเปลีย่ นมาเปน
ไมระดับกลางขนาดสูงแทนเชน ทรงบาดาล แกวหรือแสงจันทร ฯลฯ แทนที่จะใชชมพูพันธทิพยหรือ
ประดู

ภาพที่ 15 การปลูกไมระดับกลางขนาดสูง ไมควรปลูกตรงหนาตางทีม่ มี มุ มองออกไป
ไมระดับกลางขนาดสูง ทีน่ ยิ มใชกนั คือ หางนกยูงไทย แสงจันทร ทรงบาดาล แกว โมก ยี่โถ
ยี่เขง ราชาวดี พุดจีบ นีออน กาหลง โยทะกา เข็มขาม คอเดีย กรรณิการ เทียนหยด ดอนยา พูชมพู มิก
กี้เมาส เหลืองออสเตรเลีย หมากเขียว หมากเหลือง จั๋ง จันทนียา นางแยม กามกุง กามกัง้ ชบาจีน ชบา
ซอนดอกแดง กระดังงาสงขลา
2. ไมระดับกลางขนาดตํา่ ไมระดับนีจ้ ะสูงประมาณ 1.00-1.50 เมตร นิยมปลูกใกลๆ ไม
ระดับกลางขนาดสูง โดยใชแปลงปลูกอยูด า นหนา ทําใหเกิดระดับสูงตํ่าของตนไมขน้ึ บางครัง้ จะปลูกเปน
กลุมเดี่ยว ๆ ขางทางเดิน หรือใชไมระดับกลางขนาดตํ่า 2-3 ชนิดในแปลงใกลๆ กันก็ได ถาสังเกตไม
ระดับนี้วจะอยูข า งๆ กําแพงบาน ใกลทางเดินที่กวางพอ ตําแหนงทีป่ ลูกคอนขางเปนอิสระในรูปทรง คือ
ไมจํากัดความสูงหรือความกวางของทรงพุม เชน ปลูกพวงทองตนดานหนาแกวตนใหญทอ่ี ยูร มิ รัว้ เมือ่
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นํามาปลูกใหม ๆ พวงทองจะสูงประมาณ 2.-25 ซ.ม. ปลูกหางประมาณ 50ซ.ม. เมือ่ ปลูกเสร็จแลว
มองดูกลุมของพวงทองทีส่ งู ประมาณ 25 ซ.ม. ปลูกหางประมาณ 50 ซ.ม. เมือ่ ปลูกเสร็จแลวมองดูกลุม
ของพวกทองที่สูงประมาณ 25 ซ.ม. ก็สวยงามดี เมือ่ เวลาผานไป 6 เดือนหรือ 1 ป พวงทองตองโตขึน้
อีก 1 เทา ภาพรวมระหวางแกว พวงทองตนและกําแพงรัว้ ทีเ่ ปนฉากหลังจะดูดขี น้ึ ไมขดั ตาแตอยางไร
ตนไมจะโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทัง้ ถึงจุดทีผ่ อู อกแบบคิดวาตองควบคุมทรงพุม ไมสงู กวานี้ เชน ใหแกวสูง
ประมาณ 3.00 เมตร แลวควบคุมทรงพุมไว สวน พวงทองตนใหสงู ไมเกิน 1.20 เมตร เมือ่ สูงเกินกวานี้
ก็ใหตัดแตงได

ภาพที่ 16 ตัวอยางการปลูกไมระดับกลางขนาดสูงและขนาดตํา่
จากขนาดที่กํ าหนดจะเห็นวาตนไมเหลานี้สูงใกลเคียงกับความเปนจริงตามธรรมชาติถาจะตัด
แตงก็เพียงเล็กนอยเทานั้น ไมมกี ารบังคับหรือฝนธรรมชาติมากเกินไป เชน นําพวงทองตนไปปลูกใน
สวนหยอมบริเวณระเบียงหนาบานเมือ่ ปลูกใหมๆ ก็ดสู วยงามดี แตเมือ่ มันโตขึน้ สัก 1.00 เมตร ก็สูง
เกินความตองการเสียแลว เพราะบังวิวขณะทีน่ ง่ั ตรงระเบียงหรือจะตัดแตงใหเหลือเพียง 30 ซ.ม. เทา
เดิมก็ได แตจะเปนการฝนลักษณะของธรรมชาติไมชนิดนัน้ เมื่อตัดไปแลวจะทําใหเหลือแตกง่ิ กานโกรน
ไมสวยงาม เมือ่ ปลูกไวรมิ กําแพง หรือขางทางเดินใหญๆ กรณีทก่ี ลาวมานัน้ มีไมบางชนิดทีต่ ดั แตงได
และมีทรงพุมที่แนน ไมวา จะขนาดเล็กหรือใหญกต็ าม เชน ชาฮกเกี้ยน ขอย เข็มญีป่ นุ (อันทีจ่ ริงแลวไม
ระดับนีจ้ ะอยูใ นกลุม ไมระดับตํา)
่
ตัวอยางที่เห็นไดชดั ในการเลือกตนไมผดิ เชน นําเอาหูปลาชอนมาปลูกตรงสวนหยอมเมือ่ เล็กก็
ดูสวยดีแตเมื่อโตก็เขาลักษณะเดียวกับพวงทองตน ตังนัน้ ไมกลุม นีจ้ งึ นิยมใชเฉพาะเปนไมระดับสอง
ปลูกหนาไมระดับกลางขนาดสูง หรือปลูกลอยๆ ขางทางเดินก็ได

ภาพที่ 17 ตําแหนงการปลูกไมระดับตาง ๆ
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ไมระดับกลางขนาดตํา่ ที่นิยมใชคือ โกสน พวงทองตน ปตตาเวีย ประทัดไตหวัน พยับเมฆ
พยับหมอก แกว ขาไก เทียนทอง เข็มตาง ๆ แสยก เล็บครุฑ พัดโบก ทองพันชั่ง ลิน้ กระบือ ผกากรองสี
ตาง ๆ พลับพลึง ตีนเปด เข็มอินเดีย พุดซอน บานเชา (บานเชาสีเหลือง บานเชาตน) ผีเสื้อแสนสวย
บานไมรูโรยฝรั่ง เอือ้ งทอง พุทธชาด 3 สี ชวนชม พอรเก็ทมีนอ ท ชองนาง มะขามเทศตาง เขี้ยวกระแต
ขาวตอกพระรวง พุดตะแคง

ภาพที่ 18 ไมระดับตํ่านิยมใหจดั บริเวณสวนหยอม

ไมระดับตํา่
ไมระดับนีจ้ ะสูงประมาณ 0.10-1.00 เมตร นิยมปลูกดานหนาแปลงทีม่ กี ลายชัน้ หรือหลาย
ระดับ หรือใชในลักษณะไมคลุมดิน ขนาดทรงพุม และความสูงเหมาะสมจะปลูกในสวนหยอมเพราะไม
โตเกินไป และบางชนิดสามารถตัดแตงได
ถามองดูสวนแลวรูสึกวาสวยงาม ไมกระดางหรือจืดชืดเปนเพราะวา การออกแบบและเลือกใช
ตนไมไดเหมาะสม แบบแปลนของตนไมทว่ี าดเอาไวใกลอาคาร ใกลกาแพง
ํ
หรือใกลศาลา ถาสังเกตให
ดีจะพบวา แปลงตนไมเหลานัน้ จะมีหลาย ๆ ชัน้ ซอนกันอยู และจังหวะทีซ่ อ นกันก็ไมตรงกันทุกแปลง
จะเยื้องไปทางซายบาง ขวาบาง แตถา มองรวมแลวจะนับไดหลายระดับ จึงทําใหสวนสวยงามมากกวามี
แปลงเดียวทื่อ ๆ ขาง ๆ อาคาร ยิ่งถาผูออกแบบทําเปนเสนตรงแลวละก็ยง่ิ ทําใหสวนดูแข็งกระดางมาก
ขึ้นเพราะฉะนั้นผูอ อกแบบตองพยายามใหแปลงตนไมตามจุดตาง ๆ ภายในสวนที่ออกแบบ มีหลาย
ระดับ โดยที่ใหแตละระดับกวางพอ (ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ชนิดของตนไม เชน ผักเปดแดงกวาง 30-50 ซ.ม.
ชาฮกเกี้ยน กวาง 50-100ซ.ม.) เพราะถาแปลงตนไมเล็กเกินไปจะทําใหดลู บี เล็กเปนเสนผอมๆ ไมนา
ดู

ภาพที่ 19 การจัดแปลงไมระดับสูง

ภาพที่ 20 การจัดแปลงไมระดับตํา่

ไมระดับตํ่านีจ้ ะเปนไมทใ่ี ชสาหรั
ํ บเสริมใหเกิดระดับกลายชั้น โดยเฉพาะชั้นแรกสุดและชั้นที่สอง
ถาแบงกลุม ก็จะไดเปนสองกลุม คือ
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1. ไมระดับตําขั
่ น้ แรกหรือตําสุ
่ ด ไมระดับนีจ้ ะสูงระหวาง 0.10-0.30 เมตร จะใชเปนไมชั้น
แรกสุดเสมอของทุกสวนหยอมหรือสวนริมอาคาร ยกเวนในกลุม ของมันเองทีส่ งู ตําไม
่ เทากันอาจนํามา
ใชรว มกันตามลําดับความสูงได
ไมชั้นตํ่าระดับแรก มีหลายชนิดมากมาย แตบางชนิดก็มปี ญ
 หาในการเลีย้ งดูหรือความสวยงาม
ยังไมมากนักจึงทําใหความนิยมมีไมมาก ในที่นี้จะยกตัวอยางเฉพาะที่นิยมใชบอยๆ ที่สวยงามและดูแล
รักษางายคือ
ผักเปดแดง ผักเปดเขียว เกล็ดแกว แพรเซี่ยงไฮ ดานตะกัว่ ผักโขมแดง พลูดา ง ฟาประดิษฐ
เวรบีนา ผกากรองเลือ้ ยขาว (เหลือง มวง ชมพู) กระดุมทองเลือ้ ย บุษบาฮาวาย
2. ไมระดับตําชั
่ ้นที่ 2 ไมระดับนีจ้ ะสูงประมาณ 0.30-1.00 เมตร จะใชเปนไมชน้ั สองบริเวณ
สวนหยอมใกลบาน แตถา นําไปใชในแปลงทีม่ พี น้ื ทีใ่ หญอาจกลายเปนไมระดับแรกของกลุม ก็ได เชน
ปลูกกลุมตนไมริมกําแพงบาน มีนอี อนสูงทีส่ งู ทีส่ ดุ ถัดมาเปนผีเสือ้ แสนสวยและชัน้ ตําสุ
่ ดเปนแอหนังซึง่
เปนไมท่ีมีความสูงไดถงึ 50 ซ.ม. แตในทางตรงกันขามถาเอาแอหนังไปปลูกบริเวณสวนหยอมหนาบาน
โดยที่มีสนมังกรเปนประธาน เข็มพิษณุโลก หรือแอหนังเปนอันดับสองและฟาประดิษฐหรือเวอรบนี า
จะเปนระดับสุดทายหรือตําสุ
่ ดนัน่ เอง ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั การใชงาน

ภาพที่ 21 การปลูกกลุม ตนไมรมิ กําแพงบาน
สิ่งที่ควรระวังอยาใหเกิดความรูสึก หลอกตาหรือหลงเรือ่ งสัดสวนของตนไม เชน ปลูกเข็มมาเล
เซียใกลกาแพง
ํ
ซึง่ ไมชนิดนีจ้ ะสูงไดถงึ 1.00-1.20 เมตร แลวนําเอาเกล็ดแกวหรือผักเปดแดงมาปลูก
หนาเข็มมาเลเซียและแปลงของเกล็ดแกวยังแคบ ๆ กวางเพียง 20 ซ.ม. ซึ่งจะทําใหเกิดความแตกตาง
กันมากระหวางตนใหญกบั ตนแคระติดดิน ตองมองดูลําดับทีต่ อ เนือ่ งมาจากใหญมากลาง จากกลางมา
เล็กอีกที (ทําใหมองภาพรวมแลวขาดนําหนั
้ กไมดงึ ดูดใจ)
ไมระดับตํ่าชั้นที่สองที่นิยมใช คือ วานสีท่ ศิ ดาง เข็มพิษณุโลก เข็มญีป่ นุ ชาฮกเกี้ยน บานบุรี
แคระ เศรษฐีไซงอน กําแพงเงิน ลิน้ มังกร เฟรน ใบมะขาม แอหนัง กอบหอยแครงแคระ เทียน
หยดดาง ฟอรเก็ตมีนอ ท สังกรณี หนวดปลาหมึกแคระ หีบไมงาม หลิวไตหวัน หลิวใบ บลูฮาวาย
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การจัดสวนหยอม
สวนหยอม หมายถึง สวนขนาดยอมทีจ่ ดั ตกแตงประกอบบริเวณสําคัญของสถานที่ เชน ที่พัก
ผอน ศาลา หรือดานหนาของอาคารโดยเลือกใชตน ไมทช่ี อบแสงสวางเต็มทีเ่ จิญเติบโตชา และสามารถ
ตัดแตงได เพือ่ ใหสว นหยอมคงรูปสวยงามไดนานทีส่ ดุ
การออกแบบและจัดสวนหยอมตางๆ นัน้ คือหัวใจที่สาคั
ํ ญของสวนเลยทีเดียวเพราะสวนจะสวย
หรือไม สวนจะมองดูสะดุดตาหรือมีเนือ้ เรือ่ งทีน่ า พึงพอใจหรือไมนน้ั ขึน้ อยูก บั การออกแบบสวนหยอม
และวิธีการเลือกใชพรรณไมและวัสดุประกอบตางๆ ไดอยางเหมาะสมเทานัน้
การจัดสวนหยอมจะเริ่มขึ้นหลังจากฝงการใชงานกิจกรรมหลักๆ ไดถูกกําหนดลงในพืน้ ทีแ่ ลว
เปนการตกแตงในขัน้ รายละเอียด
สวนหยอมควรมีขั้นตอนในการวางผังและดําเนินการ ดังนี้
1.ตําแหนงของสวนหยอม
2.รูปแบบของสวนหยอม
3.การใชวสั ดุตกแตงสวนหยอม

1.ตําแหนงของสวนหยอม
ภายในบานหลังหนึ่งๆ หรืออาคารหนึง่ ๆ นัน้ ตําแหนงทีเ่ ดนชัดทีส่ ดุ ทีส่ ามารถมองเห็นไดจาก
ทุกมุมมองไมวาจะตั้งใจมองหรือไมก็ตาม ควรเปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสวนหยอมของสถาน
ที่นั้นๆ โดยทั่วไปแลวบานแตละหลังมักจะมีสวนหยอมอยูท บ่ี ริเวณหนาบาน ใกลกบั เฉลีย่ ง หองรับแขก
และหองพักผอน
นอกเหนือจากนี้ถาบริเวณบานกวางขวางพอ ตํ าแหนงของสวนหยอมอาจจะอยูที่ใกลบริเวณ
ศาลาหรือมุมพักผอนในสวนก็ได โดยที่ความสําคัญของสวนหยอมในจุดนี้ จะลดระดับลงมาจากสวน
หยอมในตําแหนงแรกที่กลาวแลว
จะเห็นไดวา ตําแหนงของสวนหยอมภายในบานหลังหนึง่ ๆ นัน้ มีไมมากนัก อาจจะ 1,2 หรือ 3
จุดเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของบานเปนหลัก ถาบานมีขนาดใหญและมีพื้นที่มากพอก็อาจจะมี
ตําแหนงของสวนหยอมมากขึน้ อีกก็ได
เนื่องจากสวนหยอมนั้นเปนการจัดสวนที่ใชงบประมาณในการจัดคอนขางสูงกวาจุดอื่นๆ ใน
สวน จึงจําเปนทีจ่ ะตองเลือกตําแหนงใหเหมาะสมจริงๆ และแนใจวาเมือ่ จัดเสร็จแลวจะไดผลออกมาคุม
คากับงบประมาณที่เสียไป
ตํ าแหน งของสวนหยอมบางจุดเทาที่เคยพบไมเหมาะสมและทํ าใหสิ้นเปลืองมากเชนมีสวน
หยอมกระจัดกระจายอยูทั่วไปทั่วบริณ บางครัง้ ก็มอี ยูต ามริมกําแพงมุมบานบาง ซึง่ ตําแหนงเหลานีเ้ ปน
จุดอับ ถาไมเดินออกมามองดูจริงๆ ก็ไมอาจจะมองเห็นได เพราะถูกบดบังดวยสิง่ อืน่ ๆ มากมายเสีย
กอน หลักการที่จะเลือกตําแหนงของสวนหยอมทีค่ ดิ วาเหมาะสมคือ เลือกตําแหนงใหพอเหมาะไมมาก
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เกินไป แตเนนใหมขี นาดใหญพอทีจ่ ะมองเห็นไดชดั เจนหรือใหเขากับสัดสวนของสวนสวนรวมดวย แสง
เปนปจจัยหนึ่งที่จาเป
ํ นมากสําหรับตําแหนงของสวนหยอม เพราะวาถาแสงนอยเกินไปจะไดสวนหยอม
แบบในรม ถาแสงมากจะไดสวนหยอมที่มีสีสันสะดุดตาสวยงามแตตําแหนงเหลานี้แสงควรจะคงที่ไม
มากขึ้นหรือนอยลงเพราะถาเกิดปญหาเชนนี้จะทําใหสวนหยอมเปลี่ยนสภาพไป
2. รูปแบบของสวนหยอม
ลักษณะของสวนหยอมขึน้ อยูก บั สิง่ ประกอบ 2 สวน คือ
1.1 ตนไม
1.2 วิธีการออกแบบสวนหยอม
2.1 ตนไม
ตนไมจะทําใหรปู แบบของสวนหยอมแตกตางกันไดอยางมากมาย เพราะชนิดของตนไมทเ่ี ลือก
ใชเปนประธานในการจัดสวนหยอมนัน้ จะเปนตัวกําหนดสิง่ อืน่ ๆ ใหตดิ ตามมาอีกมาก เชน ใชอากาเว
เปนประธานในสวนหยอม พบวาอากาเวชอบแหง การระบายนําดี
้
รูปทรงแนนอน ตัดแตงไมได นา
จะใชหินกรวด รวมในการจัดสวนหยอมดวย และไมทใ่ี ชประกอบไมประธานก็ตอ งเลือกมาใหรบั กับอา
กาเว เชน การะเกด, เศรษฐีไซงอน, กาบหอยแครง, ซานซิเวอเรียใบเขียว และใบดาง เปนตน
ตนไมที่ใชในการจัดสนหยอมควรจะ
1. เปนตนไมที่เจริญเติบโตชา เพือ่ ใหสวนหยอมสวยงามไดนาน
2. ไดรบั แสงแดดเต็มวัน
3. สามารถตัดแตงได
ตนไมทใ่ี ชเปนประธานในการจัดสวนหยอม มีดงั นี้
1. ปาลมชนิดตาง ๆ เชน หมากแดง หมากเขียว จั๋ง ฯลฯ
2. ไผ
3. ปรงตาง ๆ เชน ปรงญีป่ นุ ปรงทะเล ปรงเม็กซิกนั
4. จันทนผา
5. อากาเว
6. สน
7. ไมดัด เชน ตะโกดัด เฟอ งฟาดัด ขอยดัด ฯลฯ
8. โมก
9. ซองออฟอินเดีย ซองออฟจาไมกา
10. มะขามเทศดาง
11. เฟองฟา
12. วาสนา
13. เข็ม 3 สี เข็มใบออนขอบแดง
14. เหลืองออสเตรเลีย
15. กลวยไม
16. เฟรน
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17. บรอมมีเลือด
จากรายชื่อไมประธานที่ใชสําหรับจัดสวนหยอมนั้น จะเห็นไดวาไมเหลานี้จะโตชาหรือไมก็
สามารถตัดแตงเพือ่ ควบคุมรูปทรงอยูไ ดนาน ๆ และสวยงามเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ไมควรใชตน ไมใหญมาเปน
ประธานในการจัดสวนหยอมโดยเด็ดขาด เชน ประดู เสลา ฯลฯ เพราะไมเหลานีจ้ ะเติบโตอยางรวดเร็ว
ทําใหแสงสวางทีบ่ ริเวณสวนหยอมลดลง ตนไมประดับอืน่ ๆ ก็จะเปลีย่ นสภาพไปเนือ่ งจากแสงสวางไม
เพียงพอ ทําใหสน้ิ เปลืองงบประมาณในการเปลีย่ นหรือซอนแซมตนไมใหมอกี
2.2 วิธกี ารออกแบบสวนหยอม
สวนหยอมริมระเบียง
สวนใหญแลวสวนหยอมจะมีขนาดไมใหญโตนัก และบางครัง้ ก็มพี น้ื ทีจ่ ํากัดเฉพาะจุดใกล
ระเบียง ศาลา หรืออืน่ ๆ ซึ่งวิธีการออกแบบสวนหยอม ควรคํานึงถึงสิง่ ประกอบตางๆ ดังนี้ คือ
1. วางขอบเขต รูปรางแปลกของสวนหยอม โดยยึดเอาพืน้ ทีเ่ ดิมเปนหลัก ตองมีความ
สัมพันธกันดับของเดิม อยางแยกอยูล อยๆ หรือในกรณีทต่ี อ งการใหเปนสวนลักษณะใดก็ขน้ึ อยูก บั การ
ใชเสนในการวางผังของสวนหยอมนั้น ๆ ดวย เชนเสนตรง เหลี่ยม เปนสวน แบบประดิษฐ เสนโคง เปน
สวนแบบธรรมชาติ หรือสวนปา

ภาพที่ 22 สวนหยอมแบบประดิษฐ

ภาพที่ 23 สวนหยอมแบบธรรมชาติ

เมื่อไดรูปรางที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเรื่องระดับดวยวาจะทําเนินสูงตําเท
่ าใดดี นํ้าจึง
จะไมไหลเขาบาน เพราะสวนหยอมถาเปนเนินก็จะดูสวยกวา
2. กําหนดตําแหนงของตนไมประธาน และวางรูปรางของแปลงไมพมุ และไมคลุมดินดังทีไ่ ด
กลาวแลวในหัวขอการเลือกตนไม วาจะเลือกเอาไมชนิดใดเปนประธานนัน้ ใหกาหนดจํ
ํ
านวนและขนาด
ลงในสวนหยอม โดยใหไมประธานอยูใ นตําแหนงที่เดนที่สุด และมีจานวน
ํ
3 ตน สําหรับกลุมใหญ ถา
เนินสวนหยอมเล็กมีเพียงตนเดียว ในกรณีทส่ี วนหยอมมีขนาดใหญและยาวมาก อาจจะจัดกลุมประธาน
ใหมีหลายกลุม โดยที่ใหเปนชนิดเดียวกัน หรืออาจจะมี 2 ชนิด โดยใหชนิดที่ 2 เขากันไดกบั ประธาน มี
ขนาดและจํานวนนอยกวาประธานดวย

ภาพที่ 24 กลุม ประธานใหญ

ภาพที่ 25 กลุม ประธานเล็ก
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- ตนไมบางชนิดตองวางเดีย่ วจึงจะเดน เชน เฟองฟากอ หมากเขียว ตะโกดัด ซองออฟอินเดีย
- บางชนิดตองวาง 3 ตน จึงจะสวยเดน เชน ปรงญีป่ นุ จันทนผา สิบสองปนนา

ภาพที่ 26 กลุม ประธาน 2 จุด
3. แบงขอบเขตของไมพมุ และไมคลุมดิน เมือ่ ไมประธานอยูใ นตําแหนงที่พอเหมาะแลวควร
วาดขอบเขตของไมพมุ หรือไมคลุมดินทีอ่ ยูใ ตไมประธานหรือปริเวณรอบ ๆ ไมประธานโดยมีลกั ษณะดัง
นี้
- แบงแปลงออกเปนชัน้ ๆ ตัง้ แตชน้ั ในมายังชัน้ นอกใหแตละแปลงกวางยาวพอควรไมตากว
่ํ า
0.50-1.00 เมตร โดยทําเปนชัน้ ๆ คาบเกี่ยวกัน อยาใหมชี อ งไฟกวางเกินกวา 10 เซนติเมตร จะทํา
ใหเกิดซอกมุมระหวางแปลงลําบากในการตัดหญา และการดูแลรักษาดวย
เกิดซอกมุมระหวางแปลงทําใหตดั หญาลําบาก

ภาพที่ 27 หากเกิดซอกมุมระหวางแปลงทําใหตัดหญาลําบาก
แปลงตนไมที่อยูดานหลังควรเลือกใชไมที่มีความสูงไลลดระดับมาเรื่อยๆ จนถึงแปลงขางหนา
สุดที่มีขนาดเตี้ย ในขณะทีเ่ ลือกตนไม ตองพิจารณาไปถึงลักษณะใบทีร่ บั กันกับประธาน สีสนั ของพุม ใบ
และดอกของกลุม ตนไมทง้ั หมดดวยวาจะใหออกมาในลักษณะใด

ภาพที่ 28 ควรใชไมพมุ และไมคลุมดินประมาณ 2-3 ชนิด
สําหรับไมพมุ และไมคลุมดินในสวนหยอมหนึง่ ๆ นัน้ ไมควรมากชนิดเกินไป อาจจะใชประมาณ
2-3 ชนิดก็พอ มิฉะนัน้ จะมองดูหลากหลายและไมสวยงาม
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เทาที่สังเกตจากการจัดสวนหยอมนั้น การเลือกไมในระดับ 2 คอนขางจะประณีตเพราะตองให
รับกับไมประธาน ดังทีย่ กตัวอยางในเรือ่ งของการเลือกตนไมประธาน แตสําหรับไมระดับ 3 นัน้ ๆ
สวนใหญใชซํ้าๆ กันเพียง 4-5 ชนิดเทานัน้ เพราะสวยงาม คงทน ดูแลรักษางาย เชน ฟาประดิษฐ
คาดตะกั่ว เกล็ดแกว ผกากรองเลือ้ ย เปนตน
ในกลุมสวนหยอมหนึ่งๆ สังเกตวาควรใหมสี สี นั สดใส จึงจะมองดูสะดุดตา และตอนสุดทายหรือ
ริมนอกสุดของแปลงควรจะลงทายดวยไมคลุมดินขนาดเล็ก และมีสสี วยงาม เชน แดงบาง ขาวบาง ให
ตัดกัน จึงจะทําใหภาพรวมของสวนหยอมดูนามอง
สวนหยอมริมทางเดิน
นอกจากบริเวณเฉลียงหรือลานนั่งเลนแลว สวนหยอมก็อาจจัดขึน้ ไดระหวางทางเดินเลนใน
สวนจากหนาบานผานไปยังหลังบาน สําหรับบานทีม่ ขี นาดใหญพอสมควร ระยะทางเดินก็จะไกลทําให
มี ส นามหญ า โล ง มากในบางโอกาสควรจะจั ด สวนหย อมใกล ๆ กั บทางเดินเพื่ อใหผูที่ เดินผานไป
เพลิดเพลินในความสวยงามของตนไมและไมดอกตางๆ ได
การออกแบบสวนหยอมริมทางเดินใหสงั เกตทีร่ ปู แบบของทางเดินเปนหลัก วาเปนเสนโคงหรือ
เสนตรง ใหออกแบบกลุม สวนหยอม โดยยึดรูปรางเสนของทางเดินเปนหลักออกแบบใหสมั พันธกนั กับ
ทางเดินนั้นๆ และรูปรางของสวนหยอมตองใกลกับทางเดินพอสมควร เชน เหลืองออสเตรเลียเปน
ประธาน มีเทียนทอง เปนไมพมุ กลาง หัวใจมวง เปนไมพมุ เตีย้ เนนเรือ่ งสีเหลือง ทอง มวง ตัดกัน รูป
รางแปลงตนไมใหมีเสนโคงที่รับกันกับทางเดินตําแหนงสวนหยอมระหวางทางเดินนี้ไมควรมีไมใหญให
รมเงาอยูใ กลๆ เพราะจะทําใหแสงสวางนอยไป

ภาพที่ 29 สังเกตรูปของทางเดินเปนหลักและควรจัดรูปรางของแปลงตนไมใหรบั กับรูปราง
ของทางเดินดวย
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สวนหยอมหนาศาลา ทีพ
่ กั ในสวน
บริเวณที่นั่งพักในสวนอาจจะอยูใตตนไมใหญ เปนศาลามีหลังคาคลุมเปนศาลาโปรงมีไมเลือ้ ย
หรืออาจจะเปนสวนโลงๆ วางชุดนัง่ เลนก็ได ซึง่ ทางเดินในสวนจะผานแยกเขามายังจุดนัง่ เลนนี้ พื้นที่
รอบๆ ที่นั่งเลนตองจัดใหสวยงาม เพราะเปนจุดทีไ่ ดนง่ั พักผอนสามารถชมรายละเอียดของสิง่ ตางๆ ได
มากมาย บางครัง้ อาจจัดเปนนําตก
้
สําธาร เลีย้ งปลา หรืออาจจัดสวนสวยๆ อยางเดียวรอบๆ ศาลา
ก็ได

ภาพที่ 30 การจัดกลุมที่พักในสวน
สวนหยอมใกลที่นั่งเลน ควรมีตน ไมใหญ 1-2 ตน เพือ่ ใหรม เงา สวนใหญจะวางคอนไปทาง
ดานหลังชิดกําแพง สวนดานหนาทางเขา หรือดานขางนัน้ เหมาะสําหรับการวางสวนหยอมโชวเพื่อ
ความสวยงาม เชน ลานนัง่ เลน รูปรางโคงอิสระ เจาะหลุมปลูกไมใกลทน่ี ง่ั คือ ตนตีนเปดฝรัง่ ทาง
เดินเทาปลูกโมก 2 ขางทาง เพราะจัดกลุม ไมพมุ ใตตน โมก มีวา นสีท่ ศิ ตาง เศรษฐีไซงอ น ผักโขมแดง
และดาดตะกั่วคลุมขอบแปลง ปลายของสวนหยอมคือ มะขามเทศดาง อีกดานหนึง่ มีวา นสีท่ ศิ ดาง
ซุมกระตายเขียว เกล็ดแกว
สังเกตการใชตนไมในสวนหยอมนี้ (ภาพที่ 31) เลือกใบเปนเสนเหมือนกันและใชสตี ดั กัน
ระหวางเกล็ดแกว ผักโขมแดง สวนดาดตะกัว่ ใหคลุมฐานแปลงของเศรษฐีไซงอน ซึง่ คอนขางโปรง

ภาพที่ 31 ตัวอยางการใชตน ไมในสวนหยอม
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3. การใชวสั ดุตกแตงสวนหยอม
วัสดุที่ใชประกอบการตกแตงสวนหยอมนั้นนิยมใช หิน ตอไมแหงมากทีส่ ดุ เพราะสวยงามและ
หาไดงาย ซึง่ เมือ่ จัดประกอบแลวทําใหบริเวณสวนหยอมดูนา สนใจมากกวาเดิม แตการเลือกใชนน้ั ตอง
พิจารณาประกอบกับตนไมดว ย เชน
หิน เหมาะสมกับ : ไมดดั อากาเว จันทนผา ปรง สน ปาลม
ตอไมเหมาะสมกับ : เฟรน กลวยไม บรอมมีเลียด
หิน
การใชหินประกอบการจัดสวนหยอมนั้นมีหลักการงาย ๆ เพือ่ ใหจดั ไดอยางถูกตอง ดังนีค้ อื
1. เลือกหินชนิดเดียวกัน , สีเดียวกันในสวน
2. ควรฝงหินลงในดิน 1/3 เพราะจะทําใหมองดูเปนธรรมชาติ
3. อยาตกแตงหินดวยการตอเติม ทําลายหรือทาสี
เมื่อตัดสินใจใชหนิ แลว ควรจําไววา อยางนอยตองใช 3 กอน ในสวนหยอมหนึง่ ๆ จึงจะมองดู
สวยงาม และ 3 กอนนีต้ อ งมีขนาดโตทีส่ ดุ ไมตากว
่ํ า 1.00 เมตร เพราะเมือ่ ติดตัง้ และปลูกตนไม หญา
ขนาดก็จะลดลง เมื่อตนไมเติบโตขึน้ ก็จะบังกอนหินไปมาก เพราะฉะนัน้ ขนาดของกอนหินจึงตองใหญ
พอสมควร จึงจะมองดูสวยงามไมหลอกตา เมือ่ มองภาพของสวนหยอมรวม ๆ
หิน 3 กอนทีเ่ ลือกตองมี 3 ลักษณะ คือ
เพือ่ ทีจ่ ะวางในแนวตัง้
เปนประธานของกลุม
หินรูปทรงเอน
เพื่อวางเปนระดับที่ 2
หินรูปทรงแบน
เพื่อวางเปนระดับที่ 3
ภาพที่ 32 แสดงการวางหินแบบตาง ๆ
ในการเลือกซื้อหินนั้น ควรพิจารณาใหดใี หรปู ทรงของหินไดตามทีต่ อ งการ เลือกรูปรางของ
หินใหมีลักษณะโคงเวาไปมาจะดีกวาหินที่มีแนวเสนตรงเยอะๆเพราะจะทําใหจดั รวมกับหินอืน่ ไดลาบาก
ํ

ภาพที่ 33 ลักษณะหินที่ควรเลือกซื้อ

ภาพที่ 34 ตัวอยางการจัดหิน
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วิธีการวางหิน
การวางหินจัดสวนหยอมนัน้ ตองมีกลักเกณฑพอสมควร มิฉะนั้นหินที่วางจะดูกระจัดกระจายไม
รับกันกับตนไม หรือกลุม หินดวยกันเอง ซึง่ การวางหินนัน้ จะดูตรงตําแหนงเปนสําคัญกอน ตําแหนง
นั้นตองเปนจุดเดนรวมกับกลุม ไมประธาน ถามีหนิ อีกกลุม หนึง่ ก็จะรวมกับไมรองประธานและระหวาง
2 กลุม อาจมีกอ นหินบางประปราย แลวแตความเหมาะสม การวางหินจริงๆ แลวจะตองมองดู 3 สวน
คือ
สวนที่ 1 ดูที่แปลงของหิน 1 เมือ่ นํา 2 หรือ 3 กอนมาประกบกันตองใหเสนรอบนอกของหิน
2 กอน รับกันโดยทีเ่ ราจะตองหมุนหามุมทีร่ บั กันใหได ถามุมไมรบั กันจะมองดูเหมือนกระจัดกระจาย
ตางคนตางอยู หรือเกิดความขัดแยงในเรือ่ งของเสน มีลักษณะที่เสนทิ่มแทงกันเอง ไมสมั พันธกนั

วางหิน 2 กอนใหเสนรอบนอกรับกัน

ไมสมั พันธกนั ในเรือ่ ง
เสนรอบนอก

ภาพที่ 35 ตัวอยางการวางหิน

แนวเสนพลังของกอนหิน

สวนที่ 2 ดูแนวเสนพลังของหินซึง่ อยูท ส่ี นั ของหัวกอนหิน
เมื่อนํา 2 กอน หรือ 3 กอนมาจัดรวมกัน ตองใหแนวเสน
พลังตอเนื่องกันดวยจึงจะดูงดงามเมือ่ มองจากดานขาง
ภาพที่ 36 แนวเสนพลังของกอนหิน
เมื่อจัดหินเปนกลุม 3 กอน , 5 กอน, 7 กอน หรือ 9 กอนก็ตาม ตองใหแนวเสนพลังของกลุม
หินเหลานี้ตอเนื่องกัน ถามีจงั หวะเวนก็ตอ งไมหา งเกินไป จนหาความสัมพันธกนั ไมได

ภาพที่ 37 ตัวอยางการจัดหินเปนกลุม
ไมควรจัดหินในลักษณะเปนสามเหลีย่ ม
ดานเทา
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การจัดหิน 3 กอน ไมควรวางใหเปนสามเหลีย่ มดานเทา เชน
เพราะจะมองดูเทากันสมําเสมอเกิ
่
นไป ควรจะใหกอนหินที่ 1 ลงมาทีก่ อ นที่ 2 และกอนที่ 2 ลงมาที่
กอนที่ 3 โดยให 2 หางจาก 1 พอสมควร 3 ควรอยูใ กล 2 มากกวา สวนระยะจาก 1 ไป 2 นอยกวา 2
ไป 3
กลุมหิน 5 กอนนัน้
จัดโดยใชหิน 3 กอนและ 2 กอน โดย
ใหหิน 2 กอน หางจากหิน 3 กอนเล็กนอย ใหมจี งั หวะการสงตอจาก
3 ไป 4 และ 5 ในลักษณะซิกแซก จึงจะสวยงามมากกวาเปนแนวตรง

ภาพที่ 38 ตัวอยางการวางหิน 5 กอน
ตอไม ตอไมหรือซากไมแหทใ่ี ชประกอบในการจัดสวนนัน้ ควรใชตอไมเนือ้ แข็งเพราะจะไมผุ
เปอ ยไดงา ย ตอไมทน่ี ยิ มใชจะมี 2 ลักษณะ คือ
1. รากไม
2. ตนไมเนื้อแข็งทัง้ ตนทีถ่ กู ตัดมาเพือ่ ตัง้ วางและใชดนุ ไมประดับ

ภาพที่ 39-41 ตอไมทน่ี ยิ มนํามาโชวในการจัดสวน
ตนไมที่นิยมใชประดับตอไม สวนใหญจะเปน กลวยไม เฟรน บรอมมีเลียด ซึง่ ตําแหนงตอไมเห
เหลานีค้ วรจะไดรบั แสงสวาง 30-50%ในชวงเชาก็พอ มิฉะนัน้ ตนไมดงั กลาวจะอาศัยอยูบ นตอไมไมได
เพราะรอนเกินไปการติดกลวยไมนั้นควรจะเตรียมลวดกับตะปูเอาไวตอกและใชลวดมัดกลวยไมใหแน
ถาจะใหดคี วรมีกาบมะพราวหุม ตรงรากหรือโคนอีกครัง้ กอมัดลวดก็จะดี สวนบรอมมีเลียด นัน้ ตอง
เอาสเปคนัมมอสหุม ตรงรากกอนแลวจึงนํามามัดติดกับตอไมดว ยเอ็น
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การปลูกไมประดับตอ ตองรดนํ้าและใหปุยสมํ่าเสมอจึงจะงามดี เชน กลวยไมตอ งใหปยุ ทางใบ
อาทิตยละครั้ง และพนยากันราและยาฆาแมลงทุกๆ 15 วัน
ตะเกียงหิน ตะเกียงหินสําเร็จรูปมีขายหลายแบบที่สาคั
ํ ญคือ เลือกขนาดใหพอเหมาะกับขนาด
ของสวนหยอม และใหมลี กั ษณะเขากันได สวนตําแหนงทีว่ างตะเกียงหินนัน้ จะวางดานหนาสวนหยอม
คอนไปทางซายหรือขวาโดยรวมอยูก บั กลุม ตนไมรองประธานอยาวางโดดๆ อยูก ลางสนามหญา เพราะ
จะมองดูขัดตาไมรว มกับจุดอืน่ ๆ ลักษณะของตะเกียงหินควรใหรบั กับรูปแบบของตนไมและสวนดวย

ภาพที่ 42-44 ตะเกียงหินแบบตางๆ
ไฟในสวน ไฟบริเวณสวนหยอมนัน้ นิยมใชไฟเตีย้ มากกวาสูงเพราะจะไดไมบงั สายตาและนิยม
วางดานหนาของสวนหยอมบางครั้งตะเกียงหินก็จะใสไฟเขาไปขางในทําใหไมตองใชไฟแบบทั่วๆ ไปได
รูปปน รูปปนทีน่ ยิ มใชในสวนใหสวยงามควรเลือกทีท่ ําดวยไมจะดีกวา เพราะไมแกะสลักจะมอง
ดูกลมกลืนกับสวนมากกวาแบบอืน่ ๆ ถาเปนรูปปน แบบปูนปน สีขาว ก็รับกับบานแบบยุโรปดี แตโดยทั่ว
ไปแลวรูปปน ไม เชน รูปสัตวตา งๆ รูปคน ก็วางประกอบสวนหยอมไดโดยไมทาสี ใหมลี กั ษณะเนือ้ ไม
แบบธรรมชาติ จะสวยงามกวาทาแลคเกอรสตี า งๆ
รูปปนที่เปนเซรามิคก็นํามาประกอบสวนหยอมไดแตตําแหนง หรือโอกาสทีจ่ ะใชคอ นขางนอย
กวาอยางอืน่

ภาพที่ 45-48 รูปปน แบบตางๆ
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การออกแบบสวนครัวในบาน
สวนครัวในบานนัน้ เปนทีน่ ยิ มมาก เพราะเจาของบานแตละแหงตางก็อยากจะปลูกพืชผักตางๆ
เอาไวเพือ่ ใชสอยภายในบาน แมวาจะมีพื้นที่เพียงเล็กนอยก็ตาม ทําใหการออกแบบสวนในบานตอง
เกี่ยวเนื่องกับสวนครัวอยูเ สมอ ซึง่ การออกแบบสวนครัวทีด่ ี งายในการดูแลรักษาและสวยงามมีดงั นี้
พื้นที่ท่ีจะปลูกสวนครัวควรอยูบ ริเวณดานขางหรือหลังบานใกลๆ กับสวนซักลางตากผาเปนทีไ่ ด
รับแสงพอสมควรอยางนอยครึ่งวัน เพราะถารมมากเกินไปก็จะปลูกสวนครัวไมได ถาไดรบั แสงนอยใน
พื้นที่แคบ จะปลูกไดเฉพาะพืชบางชนิดที่มีตนสูง ขึน้ รับแสงได เชนมะละกอ ขิง ขา เปนตน
สวนครัวไมควรปลูกบริเวณสวนหยอมดานหนาบานเพราะถาจัดสวนหยอมดวยสวนครัวแลว
ความสวยงามจะนอยกวาไมประดับทั่วไป เมื่อตองการใชงานจะเด็ดมามากๆ ก็จะทําใหทรงพุมแหวง
สวนไมสวยอีก อีกทัง้ พืชสวนครัวมีลกั ษณะเหมือนไมปา ใบไมสวยมองดูแลวคลายวัชพืช เชน ตะไคร
เหมือนหญาคา เปนตน
การออกแบบสวนครัว ใหคดิ ถึงแปลงปลูกผักแบบงาย ๆ ที่ชาวสวนใชกัน สวนใหญแปลงมัก
จะเปนสี่เหลีย่ มผืนผา สามารถเดินเขาไปปลูก รดนํ้าพรวนดิน และเก็บไดงาย ซึง่ การออกแบบลักษณะนี้
ควรเนนถึงทางเดินที่เขาไปสูแปลงสวนครัว โดยใหทางเดินเปนตัวกําหนดรูปรางของแปลงหลายแบบ
แตกตาง ๆ กัน เชน สี่เหลี่ยมจตุรัสหรือวงกลม ทางเทาจะชวยใหรปู รางของสวนครัวแนนอน เมือ่ มีการ
ใชงานก็ยังเรียบรอยดีไมเกิดลักษณะหญาตายเปนแนวขางแปลงสวนครัว หรือถาสวนครัวหมดอายุตอ ง
เปลี่ยนพืชไหมทางเทาจะชวยคงรูปใหสวนครัวสวยงามไดเหมือนเดิม มองดูเรียบรอยกวาทีเ่ ห็นแปลงดิน
รกรางในสนามหญา

ภาพที่ 49 แปลนสวนครัวรูปรางตางๆ
ถาตองการปลูกสวนครัวแบบทีต่ อ งอาศัยรานเพือ่ ยึดเกาะ อาจใชวิธีงายๆ เชน เอาไมรวกมาปก
และมัดติดกันเปนตาราง เพื่อใหสวนครัวบางประเภทยึดเกาะติดได เชน ฟกทอง แตงกวา ถั่วฟกยาว
ตําลึง การทํารานตองใหแข็งแรงเหมาะกับพืชสวนครัวทีจ่ ะปลูกดวย

ภาพที่ 50 การปลูกผักสวนครัวชนิดเลือ้ ย เชน ฟกทอง แตงกวา ตําลึง ฯลฯ
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การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกสวนครัว ควรจะวาดรูปรางของแปลงสวนครัวใหไดตามแบบกอนแลวกําจัด
วัชพืชใหหมด โดยการพนยาฆาแมลงหรือเก็บตนออกใหหมด ปรับแนวทางเดินขอบสวนครัวใหเรียบ
นําทรายมาเกลีย่ ใหไดระดับ ปูทางเทาใหไดตามแบบ พยายามอยาใหแผนทางเดินโยกเยก จะทําใหแตก
ไดงายควรเลือกใชแผนทางเทาที่ทนทาน เชน ซีเมนต หินทราย เปนตน ปูใหชิดกันตามแบบที่วางไว
แปลงสวนครัวที่อยูขางในทางเทาจะเปนรูปรางตามตองการ ถาดินในบริเวณบานนัน้ อัดตัวกันแนนการ
ระบายนําไม
้ ดคี วรจะวางทอ PVC 2-3 นิว้ เจาะรูโดยรอบ จากใตแปลงสวนครัวไปออกยังทอระบายนํา้
จะชวยใหการระบายนําในแปลงผั
้
กดีขน้ึ หรือจะใชวิธียกแปลงใหสูงกวาทางเทารอบสวนครัวก็ได

ภาพที่ 51 แปลนพืน้ ทีป่ ลูกสวนครัว
สวนครั วนอกจากปลู กในแปลงแลว ถ าเจาของบานที่นอยจึงนิยมปลูกในกระถางมากกวา
เพราะประหยัดพื้นที่ เชนปลูกมะกรูดใสโองมังกรใหญ ตนก็จะสูงประมาณ 2 เมตร ถาพูดถึงการเก็บใบ
และผลมาใชก็นับวาพอใชได สวนชนิดอืน่ ๆ ถาจะปลูกลงกระถางนัน้ ใชไดแทบทุกชนิด เพียงแตวาตองใช
กระถางขนาดพอเหมาะกับลําตน ถาตนโตตองคอยเปลีย่ นกระถางดวย การเลีย้ งในกระถางตองคอยให
ปุย ในกระถางดวย

การออกแบบสวนไมผลในบาน
ไมผลและการจัดสวนดูแลวจะเปนสิ่งที่เขากันไดยากในสายตาของผูออกแบบสวนเพราะลักษณะ
ของใบและทรงพุมของไมผลไมสัมพันธกันกับไมดอกไมประดับทั่วไป เมือ่ ปลูกเอาไวใกลๆ สวยหยอม
แลวมองดูขดั แยงกันมาก ดวยสาเหตุนี้เองทําใหเกิดปญหาระหวางเจาของบานและผูอ อกแบบ เพราะ
เจาของบานก็ชอบไมผลอยากจะปลูกมากๆ หลายชนิดในบาน แตผูออกแบบก็ไมยอม ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด
สําหรับเรือ่ งนี้ คือ
ผูออกแบบควรอธิบายใหเจาของบานเขาใจเสียกอนวา ไมผล 1 ตนที่จะปลูกไดใชพื้นที่ไมตากว
ํ่ า
20 ตาราเมตร หรือปลูกหางกันประมาณ 5 เมตรตอ 1 ตน ตําแหนงตนควรหางกําแพงอยางนอย 2.00
เมตร เพราะฉะนั้นจะปลูกมากมายหลายชนิดอยางที่ตองการไมไดตอ งดูพน้ื ทีเ่ ปนหลักกอนวาเพียงพอ
หรือไม
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ไมผลที่ตองการควรเลือกเฉพาะที่ชอบจริงๆ เพราะการปลูกไมผลใหไดผลทานทุกป ดูเหมือนจะ
งาย แตไมใช ตองคอยดูแลการใหนา้ํ ตัดแตงกิง่ และพนยาอยางเหมาะสม สําหรับไมผลแตละชนิดไป
เชนมะมวงมีดอกมากแตไมมีผลเสียเลย อาจเปนเพราะมีแมลงรบกวนตองพนยาปองกันแมลงใชวงนัน้
หรือถารดนํ้ามากไปมะมวงก็จะมีใบออนมาแทนการมีดอกตนชมพูมีดอกมีผลแตไมไดทานเพราะหนอน
หรือเพราะกระรอกเจาะทิง้ รวงเต็มพืน้ ทําใหสวนดูเลอะเทอะปรกตองใชวธิ หี อ แตละลูกจึงไดผลทาน
ไมผลบางอยางใหญโตเกินไปที่จะปลูกในบาน เชน กระทอน สาเก และบางชนิดก็เปนอันตราย
สําหรับเด็กถาหลนใสศรีษะ เชน มะพราว
ไมผลบางชนิดปลูกไมไดเพราะอากาศไมเหมาะสมกับพื้นที่ในกรุงเทพฯ เชน มังคุด ทุเรียน
เงาะ ลิน้ จี่ เปนตน
วิธีการออกแบบสวนไมผลในบาน ผูออกแบบควรปรึกษากับเจาของบานใหไดรายละเอียดที่
แรนอนเสียกอนวา ไมผลทีต่ อ งการมีอะไรบาง เลือกชนิดเสียกอนโดยไมระบุจานวนเพราะว
ํ
ายังไมได
ออกแบบ จะไมทราบวาปลูกไดกต่ี น กันแน เมือ่ ไดชนิดของไมผลแลวควรเริม่ ทําการอกแบบโดยวาด
แปลนสวนออกมา ตามขัน้ ตอนการออกแบบ คือ วาดฝงใสตําแหนงตนไมใหญใหรม เงา ใสทางเทา แบง
แปลงสนามหญา แบงแปลงสวนหยอมยอยๆ กําหนดชือ่ ตนไมภายในแปลงสวนหยอมนัน้ ๆ เมือ่ ออก
แบบเสร็จเรียบรอยมาพิจารณาดูชอ่ื ของตนไมใหญรม เงาภายในบานวามีกต่ี น บาง เริม่ จากริมถนนหนา
บานไปยังทางเดิน ศาลา สนามเด็กเลน หลังบาน ขางบาน ซึง่ ควรเลือกชนิดของไมยนื ตนดังนี้
ไมยืนตน 1 กลุม ทีอ่ ยูห นาบานควรเปนไมทม่ี ดี อกสวยงามและใหความรมรืน่ แกถนนไดดี เชน
ปป คูน เสลา ควรเลือกกลุม หนึง่ ๆ (2-3 ตน) ใหเปนชนิดเดียวกันเพือ่ ความกลมกลืนและสวยงาม
ไมยืนตนที่อยูใกลหองรับแขกควรเปนไมยืนตนที่มีดอกสวยงามมากกวาไมผลเวนแตวาตองการ
ไมผลมากจริงๆ
ดานหลังบานหรือริมรัว้ ดานขางสามารถปลูกไมผลไดดี โดยเฉพาะหลังบาน ซึง่ ไมมกี ารตกแตง
ดวยสวนหยอมมากนัก เมือ่ มีดอกผลก็เก็บผลไดสะดวก ถามีพน้ื ทีม่ ากพออาจปลูกในชวงกลางสนามก็ได

ภาพที่ 52 ตัวอยางแปลนไมผลในบาน

การใชตนไมสาหรั
ํ บสวนในบาน 26
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