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•  คํ านํ า
•  ชนิดของสวน

- สวนประดิษฐ
- สวนธรรมชาติ

•  การจัดสวนในบาน
•  หลักการใชตนไมสํ าหรับการจัดสวนในบาน

- ไมระดับสูง
- ไมระดับกลาง
- ไมระดับต่ํ า

•  การจัดสวนหยอม
ั ่วไปหันมาใสใจสภาพแวดลอมและธรรมชาติมากข้ึน  เพราะเชื่อวา 
ิ ่งตนไม  สามารถชวยลดมลพิษในอากาศ  ชวยสรางออกซิเจน  ชวยท ําให
ะนาอยู ฯลฯ ดังน้ัน ไมวาจะเปนผูใดก็ตามหากมีบานเปนของตนเอง ไมวา
เชาผูอื่นอยู  ก็อยากท่ีจะปลูกตนไมชนิดตางๆ ไวประดับเพ่ือความสวยงาม 
อืปลูกเปนงานอดิเรกยามวางอยางแนนอน
น้ี จึงไดรวบรวมหลักการใชตนไมสํ าหรับจัดวนในบานความรูท่ีเก่ียวของกับ
รจัดสวนหยอม  การออกแบบสวนครัว  การออกแบบสวนไมผล ฯลฯ  เพื่อ
ลาน้ีไปปรับใชกับสวนท่ีบานของตนเอง  รวมท้ังญาติสนิท  มิตรสหายของ
วดลอมของเราใหนาอยูย่ิงข้ึนตอไป และทางโครงการผลิตเอกสารเผยแพร  
า มีนะกนิษฐ เปนอยางสูง  ท่ีเขียนและรวบรวมเร่ืองนาสนใจเชนน้ีใหผูอาน
  คุณสุขุมาล  ล้ีตระกูล  บริษัทดีไซน สเคป ที่ชวยวาดภาพประกอบใหรวม
เฟอรูปภาพประกอบบางสวน จนเอกสารน้ีไดสํ าเร็จเปนรูปรางอยางท่ีทุก

                                                   โครงการผลิตเอกสารเผยแพร

- ตํ าแหนงของสวนหยอม
- รูปแบบของสวนหยอม
- การใชวัสดุตกแตงสวนหยอม

•  การออกแบบสวนครวัในบาน
•  การออกแบบสวนไมผลในบาน
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ชนิดของสวน

การจัดสวนโดยท่ัวไปแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ
1. สวนประดิษฐ (Formal Style)
2. สวนธรรมชาติ(Naturalistic หรือ Informal Style)

1. สวนประดิษฐ (Formal  Style)
เปนการจัดสวนท่ีวางผังโดยใชรูปทรงเรขาคณิต  และการจัดแบบสมดุลกันท้ังซายและขวาเปน

หลัก  บางครั้งก็ใชลวดลายเครือเถา  หรือลวดลายประดิษฐอ่ืนๆ เนนรูปรางและสีสันของแปลงไมดอก
ไมประดับ  ประดับดวยเคร่ืองแตงสวนพวก  รูปปน  น้ํ าพ ุ  กระถางตนไมหรือการตัดแตงตนไมเปนรูป
ทรงตางๆ

การใชตนไม  ตนไมท่ีใชในสวนประดิษฐตองเปนไมท่ีสามารถตัดแตงได  แบงเปน 3ประเภท
คือ

1. ไมสูง  ใชตรงกลางแปลงหรือมุมแปลง เพ่ือไมใหแปลงดูแบบราบ  ชนิดของไมท่ีใช  ไดแก 
ขอย ตะโก  แกว  โมก  สนชนิดตางๆ จะไมใชไมยืนตนขนาดใหญยกเวนสวนประดิษฐขนาดใหญมากๆ 
เชน ปลูกสองขางถนน

2. ไมเตี้ย  ใชแสดงรูปทรงของแปลงของแปลงใหชัดเจนข้ึน  ควรมีสีสันตัดกับไมสูงท่ีอยูกลาง
แปลงมีความสูงไมตางกับํ ามสูงมากนัก  หรือใชหลายชนิดลดหล่ันกัน

3.  สนามหญาหรือแปลงกรวด เปนสวนเสริมใหลวดลายแปลงของสวนประดิษฐเดนชัดย่ิงข้ึน
ทางเดิน  ตองกํ าหนดพรอม ๆ กับการออกแบบแปลงตนไมเพ่ือใหกลมกลืนกัน  อาจมีรอบนอก

สวนหรือแทรกเขาไปเปนลวดลายสวนหน่ึงของแปลงดวย  ลักษณะทางเดินจะราบเรียบไมมีการเปล่ียน
ระดับ

สระนํ้ าและนํ้ าพุ  ตํ าแหนงของสระน้ํ าและน้ํ าพุมักเปนจุดเดนกรือจุดเดนรองกระจายอยูภายใน
สวน  รูปรางของสระน้ํ ามักเปนเรขาคณิตเชนกัน  สวนน้ํ าพุมักประกอบอยูกับรูปปนท่ีส่ือความหมาย
เฉพาะของแตละสวนหรือเพ่ือการตกแตงเพียงอยางเดียว

รูปปน  ใชเปนจุดเดนหรือประดับอยูตามมุมตางๆ ของสวนประดิษฐ  มีรูปแบบตามยุคสมัย  
เน่ืองจากสวนประดิษฐมีตนกํ าเนิดในยโุรป  จึงมักตกแตงดวยรูปปนตัวละครในเทพนิยายของชาวตะวัน
ตก  รอบๆ รูปปนมักแตงดวยไมดอกหรือไมพุม

ศาลาและซุม ใชเปนจุดเดนหรืออยูมุมสวนเปนท่ีสังสรรคหรือผักผอน มักไดรับการตกแตงอยาง
ประณีตสวยงาม
ภาพที่ 1-2 ตัวอยางสวนประดิษฐและน้ํ าพุที่ใชในการจัดสวน
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ขอดีขอเสียของสวนประดิษฐ
ขอดี
สงางาม เปนระเบียบเรียบรอยเหมาะกับสถานที่ราชการ หรืออาคารท่ีตองการสวน เพ่ือเสริม

ความสงางามนาเกรงขาม  หรือมีพ้ืนท่ีขนาดจํ ากัด
ขอเสีย
1. ใชตนไมเปนปริมาณมาก  ทํ าใหตองลงทุนสูง
2. การดูแลรักษาลํ าบาก  เพราะตองตัดแตงอยูเสมอ
3. ไมเหมาะกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติ
ขอเสียของสวนประดิษฐ  สามารถแกไขได  โดย
1. ออกแบบสวนใหเรียบงายขึ้น  ใชตนไมเทาที่จ ําเปน  ขยายสนามหญาใหกวางข้ึน
2. เลือกใชตนที่คงทนถาวร   ถาตองการสีสันควรใชไมดอกยืนตนท่ีมีดอกตลอดป   หรือใชไม

ใบสีสดแทนไมดอกลมลุก  ซ่ึงตองเปล่ียนบอย ๆ

2.   สวนธรรมชาติ (Naturalistic/ Informal  Style)
เปนการจัดสวนท่ีไมอาศัยรูปทรงเรขาคณิต   หรือลวดลายที่มีแบบแผนเฉพาะหรือหลักสมดุล 2 

ขางเทากันเปนหลัก  แตเปนการจัดวางองคประกอบ  เลียนแบบธรรมชาติ ใชสมดุลแบบ 2 ขางไมเทา
กันแทน

การใชตนไม  ใชตนไม 3 ระดับใหญ คือ  ไมยืนตนในตํ าแหนงท่ีตองการรมเงา  ไมพุมและไม
คลุมดิน  เพื่อเสริมความงามและความตอเน่ืองท่ีลดหล่ันกัน  จากสูง  กลาง  ต่ํ า  โดยตนไมเหลาน้ีจะถูก
ปลอยใหเจริญเติบโตแผรูปทรงตามธรรมชาติ  มีการตัดแตงเพ่ือการดูแลรักษาเปนหลัก  มิใชการบังคับ  
รูปทรง

สนามหญา  สนามหญาในสวนธรรมชาติกวางขวางกวาสวนประดิษฐและทํ าเปนเนินสูงต่ํ าเลียน
แบบสภาพธรรมชาติได

ทางเดิน  มักเปนแนวเสนคดโคงไปตามของสนามเช่ือมตํ าแหนงกิจกรรมตางๆ ใชวัสดุท่ีกลม
กลืนกับบรรยากาศโดยรวม

สระนํ้ า นํ ้าตกและน้ํ าพุ  สระน้ํ าและน้ํ าตกเปนการจํ าลองแบบมาจากธรรมชาติ มีรูปรางคด
เคียวไปมา  ตกแตงดวยภูเขาหินกอนและตนไม สวนน้ํ าพุมักใชเพื่อระบายนํ้ า  เพื่อใหออกซิเจนไหลผาน
น้ํ าจะไดไมเนาเสีย

    ภาพที่ 3  ตัวอยางทางเดินเทา         ภาพที่  4  ตัวอยางสระน้ํ า น้ํ าตก
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รูปปนและวัสดุตกแตงอื่น ๆ มีหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนประติมากรรม  โอง  ไห  ซากไม
แหง  ลอเกวียน  ฯลฯ  จัดเปนท้ังจุดเดนตามมุมตาง ๆ ในสวน

ศาลาและซุม  มีการตกแตงประดับประดาไมวิจิตรเทาสวนประดิษฐ  เปนไปตามบรรยากาศ
ของสวนหรือตัวสถาปตยกรรมในบริเวณใกลเคียง

ขอดีขอเสียของสวนธรรมชาติ
ขอดี
1. กลมกลืนกับสภาพแวดลอม เหมาะกับอาคารท่ีตองการบรรยากาศธรรมชาติ เชน ที่พักตาก

อากาศ  บานพักอาศัย  สถานที่ทองเที่ยว
2.  การดูแลรักษาตํ ากวาสวนแบบประดิษฐ
3.  มีความงามท่ีเปล่ียนไปตามการเจริญเติบโตของพรรณไม  และตามฤดูกาล
ขอเสีย
   ผูออกแบบตองมีความสามารถทางศิลปะและการใชตนไม  เพือ่จัดวางตํ าแหนงชนิดพรรณไม

ใหสวยงามเหมาะตามหลักสมดุลแบบ 2 ขางไมเทากัน

การจัดสวนในบาน
การจัดสวนในบานเปนสวนหน่ึงของงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม  (Landscap  Architecture)  

ความมุงหมายของการจัดสวนในบาน  นอกจากความสวยงามแลวยังเปนไปเพ่ือประโยชนอ่ืนๆ อีกไดแก
1.  เพ่ือการใชงานพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  สะดวก  ปลอดภัย  เชน  วางตํ าแหนงที่เหมาะสม

ของที่น่ังเลน  สระน้ํ า  สวนครัว  มีทางเดินเช่ือมสะดวกแกการใชงาน  สอดคลองกับองคประกอบอ่ืนๆ
2.  เพือ่เสริมความงามของตัวบานและสภาพพ้ืนท่ี
3.  ชวยใหเกิดความสามัคคี  เสริมสรางสุขภาพกายและใจของคนในครอบครัว  โดยใชการดูแล

รักษาสวนเปนกิจกรรมที่ทํ ารวมกันเปนการออกกํ าลังกายในบรรยากาศธรรมชาติไดท้ังการเรียนรู เร่ือง
ของพรรณไม  การดูแลรักษาและความเพลิดเพลิน  ชวยผอนคลายความเครียด

4.  ชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ไมวาจะเปนการปลูกผลไม  ผักสวนครัวไวใชบริโภค  ภายใน
บาน ซึ่งนองจากจะประหยัดแลวยังปลอดภัยจากสารพิษ ถามีผลผลิตมากเกินความตองการอาจ
จ ําหนายเปนรายไดเสริม

ความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดสวนในบาน
การจัดสวนน้ันเกี่ยวของกับวิทยาการหลายแขนง ผูออกแบบควรตองมีความรูกวางขวาง พอ  

สมควร  จึงจะประสบความสํ าเร็จสาขาวิทยาการเหลานี้ไดแก
1.  ความรูเร่ืองระบบนิเวศนและธรรมชาติ  โดยเฉพาะในแงธรรมชาติของตนไมแตละชนิด  

ลักษณะสภาพแวดลอม  ชอบชื้น  ชอบแหง  ชอบแดด  ชอบรมอยางไร  พรรณไมกลุมใดท่ีอยูรวมกันได
ในธรรมชาติ
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2.  ความรูดานวัฒนธรรมและความเช่ือ  แตละวัฒนธรรมน้ันมีความเช่ือถือ  ความคิดและ
คตินิยมตางๆ กัน  คนไทยเช่ือเร่ืองช่ือท่ีเปนมงคล  หรืออมงคลของพรรณไม  จะเลือกเฉพาะช่ือตนไมท่ี
เปนมงคลปลูกในบาน สวนคนจีนมีหลักการวางผังท่ีเรียกวาฮวงจุย  เหลานี้มีผลตอการออกแบบจัด
สวนท้ังส้ิน

3.  ความรูดานเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ไมวาจะเปนเทคนิคการวางผัง
ระบบการใหน้ํ าในสวน การทํ าน้ํ าตก  การกอสรางตาง ๆ เชน  ทางเดิน  ศาลา ฯลฯ

4.  ความรูดานศิลปะ ถือเปนหัวใจของการออกแบบทุกสาขา  นักจัดสวนท่ีไมมีความเช่ียวชาญ
ในสาขาความรูท้ัง 3 ขอ ท่ีกลาวมาขางตน  อาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไดแตหากนักจัดสวนไมมี
ความรูดานศิลปะ  ก็นับไดวาขาดคุณสมบัติท่ีจะจัดสวนได  เพราะไมสามารถจัดวางองคประกอบตางๆ 
ในสวนใหสวยงามเหมาะสม

หลักการใชตนไมสํ าหรับการจัดสวนในบาน

ไมระดับสูง
ไดแกไมยืนตนขนาดใหญ  มีทรงพุมใบ และความสูงมากกวา 3 เมตร เพ่ือใหรมเงาและปรับสัด

สวนระหวางที่วางและที่ทึบ
ตํ าแหนงไมระดับสูงที่เหมาะสม
1.  ปลูกไมสูงบริเวณขางถนนเขาบาน  เพ่ือลดการสะทอนแสงของถนน  ปลูกเปนแบบกลุม  3 

ตน 2 ตน หรือจะปลูกเปนแถว  สํ าหรับสวนแบบประดิษฐ  ถาแนวถนนยาวมาก  อาจปลูกตนไมเปฯ
ชวง ๆ ไมจํ าเปนตองปลูกใหแนนหรือมืดทึบท้ังถนน

2. ปลูก
บานกวางพอควร
ภาพที่  5  ปลูกตนไมขางถนนชวยลดการสะทอนแสง
ไมสูงบริเวณตรงมุมร้ัวบานทุกมุม  เพ่ือลดความแข็งกระดางของร้ัวบาน ถาบริเวณร้ัว
จะปลูกเปนกลุม 3 ตน  ถาพื้นที่แคบควรปลูกตนเดียว
    พื้นที่แคบปลูก 1 ตน            พื้นที่กวางปลูก  3  ตน
ภาพที่ 6 การปลูกตนไมริมร้ัว
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3.  ปลูกตนไมใหญ  เพ่ือบังแสงแดดใหแกหองนอน  หองน่ังเลน ฯลฯ การปลูกตนไมใหญใกล
บานน้ีตํ าแหนงท่ีปลูกหางผนังบาน 3-4 เมตร และกอนปลูกตองมองดูหลังคาเสียกอน  วาสูงกวาตนไม
ใหญหรือไม การปลูกตนไมไมจํ าเปนตองอยูในทิศตะวันตกเสมอไป  เพราะบางทีเจาของบานอาจ
ตองการใหบังแดดในตอนเชา เชน  ระเบียงหลังบานแดดเชาจะแรงมาก  ในขณะท่ีน่ังรับประทานอาหาร
เชากัน  ดังน้ันก็ปลูกทางทิศตะวันออกก็ได  แลวแตความจ ําเปนแตละกรณีไป จ ํานวนของตนไมใน
ตํ าแหนงเหลาน้ีอาจเปนตนเดียวหรือกลุม 3 ตน ก็ไดแลวแตความกวางของพ้ืนท่ีโดยรวม

ภาพที่ 7  การปลูกไมประดับสูงบังแสงแดด

4.  ไมสูง บริเวณตํ าแหนงสํ าคัญในสวน เชน  ใกลศาลา  ท่ีน่ังเลน  สนามเด็กเลน  เพื่อใหรม
เงาแกพื้นที่เหลานั้น

5.  ปลูกตนไม
กวางพอที่จะปลูกได
ภาพที ่ 8  การปลูกไมสูงในสวน

ในบริเวณขางทางเดินในสวน  ถาระยะหางระหวางตนไมริมร้ัวและตนไมใกลบาน
ภาพที ่ 9  การปลูกไมใหญขางทางเดิน
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6.  ปลูกตนไมเปนกลุมกลางสนาม  คอนมาทางริมทางเดิน  ริมร้ัว ถาพื้นที่บริเวณบานทั่วไป 
การวางกลุมตนไมควรวางเปนกลุม  3,2,5 และมีบางตน   แยกออกมาหางจากกลุมนิดหนอยเพือ่ให
เกิดจังหวะความแปลก  ไมซํ้ าซากเพราะเกาะกลุมกันมากไป

7. บริเว
สามารถบังวิวจา
ภาพที่ไมนาดูของ
1.50 –2.00 เม
ขอเสียคือใบรวง 
สม่ํ าเสมอ  เพ่ือ
สวนกรวดและหิน
และอยางปลอยใ
อินเดียควรริดใบอ
ลึกประมาณ 0.8
ร้ัวและตัวบานกว
เพราะเม่ือโตข้ึนก

ตนไมให
ปจจุบันน้ันมีอยูไ
งายในทองตลาด
ภาพที ่ 10  ปลูกตนไมเปนกลุมในพ้ืนท่ีขนาดใหญ

ณดานขางของตัวบาน  ที่ชิดกับรั้วจะมีที่แคบ จึงปลูกไมยืนตนท่ีมีลักษณะผอมและสูง
กขางบานมาเห็นภายในบริเวณบานของเรา หรือบังสายตาคนในบานไมใหมองเห็น
ขางบานได  นิยมใชไผและอโศกอินเดีย เวลาปลูกควรใหทรงพุมหางกันประมาณ 
ตร เวลาท่ีตนไมโตพุมจะชนกันพอดี  ถาเลือกไผจะมีความออนหวานนุมนวลกวา  แต
 และโคนตนจะปลูกหญาไมได ดังนั้นจึงควรแกปญหา  โดยการตัดแตงทรงพุม
ใหไดความสูงตามตองการใบจะรวงนอยมาก และโคนตนควรใชไมสนตอกเปนแนวทํ า
ใตตนไผไดเลยถาเปนอโศกอินเดียควรตัดยอดเม่ือความสูงเพียงพอตามความตองการ
หสูงมากเกินไปจนตนโอนเอนไปมามองดูนากลัวในเวลากลางคืน  โคนตนของอโศก
อก  ใหเห็นลํ าตนสูงประมาณ 1 เมตร เตรียมดินปลูกอโศกอินเดียใหหลุม กวาง ยาว 

-1.0 เมตร จึงจะท ําใหอโคกอินเดีย เจริญไดดีไมแคระแกร็น ถาบริเวณพื้นที ่ ระหวาง
างพอ  ก็ไมจํ าเปนตองใชไม 2 ชนิด ดังกลาวก็ได  สามารถใชไมยืนตนท่ัวๆ ไปไดเลย
ส็ามารถบังวิวไดเชนกัน

ภาพที ่ 11  การปลูกไมใหญดานขางตัวบาน

ญมีอยูมากมายหลายชนิด นับไดเปนรอยทีเดียว แตเทาที่นักจัดสวนนิยมใชจริงใน
มก่ีชนิด  เพราะไมชนิดตางๆ เหลาน้ี มีคุณสมบัติท่ีดีหลายอยาง และที่สํ าคัญคือ หา
  ไมวาขนาดเล็ก ใหญ จ ํานวนมากนอยเพียงใดก็ตาม



การใชตนไมส ําหรับสวนในบาน 8

ภาพที่  12  ภาพดานขางการปลูกไมระดับสูง

สํ าหรับนักออกแบบสวนใหม  จดจ ําเฉพาะไมกลุมน้ีก็สามารถนํ าไปใชงานไดแลวเพียงแตวาตอง
จดจํ าบุคลิกลักษณะ  และขอดีขอเสียของไมแตละชนิดใหแจมแจง  เพื่อที่จะไดนํ าไปอธิบายใหเจาของ
บานเขาใจ  ในการเลือกชนิดของไมใหญในบานน้ัน ๆ สวนไมใหญที่แปลก ๆ และกายากน้ันเหมาะกับ
สวนที่เจาของตองการจริง ๆ แตก็ตองยอมรับวาขนาดและจํ านวนไมสามารถกํ าหนดไดแนนอน  ข้ึนอยู
กับตลาดในขณะน้ันมีอยูหรือไม

ไมระดับสูงที่นิยมใชการจัดสวน  ไดแก คูน ปบ ประดูแดง ประดูอังสนา ชมพ ู พันธุทิพย  
ตีนเปดฝรั่ง  ชงโค  ปจั่น  ทองหลางดาง ทองกาว มะฮอกกานี หนวดปลาหมึก หูกระจง นนทรี รัตนา 
จ ําป จ ําปา

ไมระดับกลาง
ไมระดับกลาง เปนไมพุมหรือไมยืนตนขนาดเล็กท่ีใชในระดับสายตา เพ่ือบังวิว เปนฉากกันหยุด

สายตาหรือหยุดมุมมอง ไมระดับน้ีมีต้ังแต 1.10 ม. – 3.00 ม. ไมควรปลูกบริเวณใกลหนาตาง ยกเวน
ไมท่ีตัดแตงได

ไมระดับกลางนิยมแบงการใชออกเปน 2 ขนาด
1. ไมระดับกลางขนาดสูง
2. ไมระดับกลางขนาดต่ํ า

1.ไมระดับกลางขนาดสูง  ไมระดับน้ีจะสูงประมาณ 1.50 เมตร – 3.00 เมตร นิยมปลูกตรง
ตํ าแหนงระหวางไมยืนตนใหญหรือไมระดับสูง โดยการปลูกเปนกลุม 3 ตน 5 ตน แตต ําแหนงอาจใกล
กลุมไมระดับสูงกลุมใดกลุมหน่ึง จะไมปลูกระหวางกลางพอดีเพราะจะทํ าใหเกิดลักษณะสวนแบบ
ประดิษฐ ไมระดับน้ีจะชวยบังชองวางแนวกํ าแพงใหมองดูเขียวชอุมและมองเห็นกํ าแพงบางเปนบางชวง  
การที่กํ าหนดตํ าแหนงของไมระดับกลางเขาแถวบังกํ าแพงตลอดแนวน้ันจะทํ าใหเกิดลักษณะเสนตรง
เหมือนแนวก ําแพงเกิดข้ึนอีก  ไมทํ าใหความแข็งกระดางลดลงเลย  เพราะฉะน้ันผูออกแบบตองรูจังหวะ
วา ควรจะก่ีตนมากนอยเทาใด
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    ภาพที่13  ตํ าแหนงระดับกลางขนาดสูง      ภาพที่14

บริเวณที่ใกลบานไมระดับกลางขนาดสูงน้ีปลูกได
ตองเปนไมท่ีตัดแตงทรงพุมไดดวยเพราะชายคาบานอยูขา
กระจกที่มุมมองออกไป  เม่ือตนไมเหลาน้ีโตข้ึนก็จะบังวิว 
ของสวนหยุดลงตรงจุดนั้น ทํ าใหสวนทีมี่ขนาดกวางกลับเล

ถาสวนมีขนาดกวางมากจากตัวบานไปถึงกํ าแพงม
ไมระดับกลางขนาดสูงและต่ํ าบางชวงไดแตไมทึบเกินไปน
พัดโบกอยูใกลๆ

บานบางหลังมีสวนขนาดเล็ก การใชไมยืนตนขนา
ดูแคบไปไดเพราะไมใหญจะมีทรงพุมที่ใหญแผเวต็มพื้นที่ส
ไมระดับกลางขนาดสูงแทนเชน ทรงบาดาล แกวหรือแส
ประดู

ภาพที่  15  การปลูกไมระดับกลางขนาดสูง ไมค

ไมระดับกลางขนาดสูง  ท่ีนิยมใชกันคือ หางนกย
ยี่เขง ราชาวดี พุดจีบ นีออน กาหลง โยทะกา เข็มขาม คอ
ก้ีเมาส เหลืองออสเตรเลีย หมากเขียว หมากเหลือง จั๋ง จัน
ซอนดอกแดง  กระดังงาสงขลา

2. ไมระดับกลางขนาดต่ํ า  ไมระดับน้ีจะสูงประ
ระดับกลางขนาดสูง โดยใชแปลงปลูกอยูดานหนา ทํ าใหเก
กลุมเด่ียว ๆ ขางทางเดิน หรือใชไมระดับกลางขนาดต่ํ า 
ระดับน้ีวจะอยูขางๆ กํ าแพงบาน ใกลทางเดินที่กวางพอ ต
ไมจํ ากัดความสูงหรือความกวางของทรงพุม เชน ปลูกพว
  ภาพดานขางการปลูกไมระดับกลางขนาดสูง

ใกลผนังบานตรงตํ าแหนงที่ไมมีหนาตางและ
งบน  บางคนกํ าหนดใหปลูกตรงหนาตางหรือ
 บังสายตาของผูท่ีอยูภายในบานทํ าใหมุมมอง
ก็ลงเพราะมุมมองของสายถูกจํ ากัดเสียแลว
ีระยะมากกวา 30 เมตร ข้ึนไปควรมีกลุมของ
กั เชน มีกลุมของตนนีออน 3 ตน และกลุมตน

ดใหญ 1-2 ตน ก็สามารถท ําใหบานหลังน้ัน
วนทํ าใหสวนมืดทึบเกินไป จึงเปล่ียนมาเปน
งจันทร ฯลฯ แทนที่จะใชชมพูพันธทิพยหรือ

วรปลูกตรงหนาตางทีมี่มุมมองออกไป

ูงไทย แสงจันทร ทรงบาดาล แกว โมก ยี่โถ 
เดีย กรรณิการ เทียนหยด ดอนยา พูชมพ ูมิก
ทนียา นางแยม กามกุง กามก้ัง ชบาจีน ชบา

มาณ  1.00-1.50 เมตร นิยมปลูกใกลๆ  ไม
ดิระดับสูงต่ํ าของตนไมข้ึนบางคร้ังจะปลูกเปน

2-3 ชนิดในแปลงใกลๆ  กันก็ได ถาสังเกตไม
ํ าแหนงท่ีปลูกคอนขางเปนอิสระในรูปทรง คือ
งทองตนดานหนาแกวตนใหญท่ีอยูริมร้ัว เม่ือ

ไมระดับกลางขนาดสูง บังสายตาและบงัวิว
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นํ ามาปลูกใหม ๆ พวงทองจะสูงประมาณ 2.-25 ซ.ม. ปลูกหางประมาณ 50ซ.ม. เม่ือปลูกเสร็จแลว
มองดูกลุมของพวงทองท่ีสูงประมาณ 25 ซ.ม. ปลูกหางประมาณ 50 ซ.ม. เม่ือปลูกเสร็จแลวมองดูกลุม
ของพวกทองที่สูงประมาณ 25 ซ.ม. ก็สวยงามดี เม่ือเวลาผานไป 6 เดือนหรือ 1 ป พวงทองตองโตข้ึน
อีก 1 เทา ภาพรวมระหวางแกว พวงทองตนและก ําแพงร้ัวท่ีเปนฉากหลังจะดูดีข้ึนไมขัดตาแตอยางไร 
ตนไมจะโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกระท้ังถึงจุดท่ีผูออกแบบคิดวาตองควบคุมทรงพุมไมสูงกวาน้ี เชน ใหแกวสูง
ประมาณ 3.00 เมตร แลวควบคุมทรงพุมไว สวน พวงทองตนใหสูงไมเกิน 1.20 เมตร เม่ือสูงเกินกวาน้ี
ก็ใหตัดแตงได

             

จากขนาด
แตงก็เพียงเล็กนอย
สวนหยอมบริเวณร
เกินความตองการเ
เดิมก็ได แตจะเปน
ไมสวยงาม เม่ือป
และมีทรงพุมที่แนน
ระดับน้ีจะอยูในกล

ตัวอยางท่ีเ
ดูสวยดีแตเม่ือโตก
ปลูกหนาไมระดับก
ภาพที่  16  ตัวอยางการปลูกไมระดับกลางขนาดสูงและขนาดต่ํ า

ที่กํ าหนดจะเห็นวาตนไมเหลาน้ีสูงใกลเคียงกับความเปนจริงตามธรรมชาติถาจะตัด
เทานั้น ไมมีการบังคับหรือฝนธรรมชาติมากเกินไป  เชน  นํ าพวงทองตนไปปลูกใน
ะเบียงหนาบานเม่ือปลูกใหมๆ  ก็ดูสวยงามดี แตเม่ือมันโตข้ึนสัก 1.00 เมตร ก็สูง
สียแลว  เพราะบังวิวขณะท่ีน่ังตรงระเบียงหรือจะตัดแตงใหเหลือเพียง 30 ซ.ม. เทา
การฝนลักษณะของธรรมชาติไมชนิดน้ัน เมื่อตัดไปแลวจะท ําใหเหลือแตก่ิงกานโกรน
ลูกไวริมกํ าแพง หรือขางทางเดินใหญๆ กรณีท่ีกลาวมาน้ันมีไมบางชนิดท่ีตัดแตงได 
 ไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญก็ตาม เชน ชาฮกเกี้ยน ขอย เข็มญ่ีปุน (อันทีจ่ริงแลวไม
ุมไมระดับต่ํ า)
ห็นไดชัดในการเลือกตนไมผิดเชน นํ าเอาหูปลาชอนมาปลูกตรงสวนหยอมเม่ือเล็กก็
็เขาลักษณะเดียวกับพวงทองตน  ตังน้ันไมกลุมน้ีจึงนิยมใชเฉพาะเปนไมระดับสอง
ลางขนาดสูง หรือปลูกลอยๆ ขางทางเดินก็ได
ภาพที ่ 17  ตํ าแหนงการปลูกไมระดับตาง ๆ
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ไมระดับกลางขนาดต่ํ า ที่นิยมใชคือ โกสน พวงทองตน ปตตาเวีย ประทัดไตหวัน พยับเมฆ
พยับหมอก แกว ขาไก เทียนทอง เข็มตาง ๆ แสยก เล็บครุฑ พัดโบก ทองพันชั่ง ล้ินกระบือ ผกากรองสี
ตาง ๆ พลับพลึง ตีนเปด เข็มอินเดีย พุดซอน บานเชา (บานเชาสีเหลือง บานเชาตน) ผีเสื้อแสนสวย
บานไมรูโรยฝรั่ง  เอ้ืองทอง พุทธชาด 3 สี ชวนชม พอรเก็ทมีนอท ชองนาง มะขามเทศตาง เขี้ยวกระแต
ขาวตอกพระรวง พุดตะแคง

                  ภาพที่ 18  ไมระดับต่ํ านิยมใหจัดบริเวณสวนหยอม

ไมระดับต่ํ า
ไมระดับน้ีจะสูงประมาณ 0.10-1.00 เมตร นิยมปลูกดานหนาแปลงท่ีมีกลายช้ันหรือหลาย

ระดับ  หรือใชในลักษณะไมคลุมดิน ขนาดทรงพุมและความสูงเหมาะสมจะปลูกในสวนหยอมเพราะไม
โตเกินไป และบางชนิดสามารถตัดแตงได

ถามองดูสวนแลวรูสึกวาสวยงาม ไมกระดางหรือจืดชืดเปนเพราะวา การออกแบบและเลือกใช
ตนไมไดเหมาะสม แบบแปลนของตนไมทีว่าดเอาไวใกลอาคาร ใกลก ําแพง หรือใกลศาลา ถาสังเกตให
ดีจะพบวา แปลงตนไมเหลาน้ัน จะมีหลาย ๆ ช้ันซอนกันอยู และจังหวะท่ีซอนกันก็ไมตรงกันทุกแปลง 
จะเยื้องไปทางซายบาง ขวาบาง แตถามองรวมแลวจะนับไดหลายระดับ จึงท ําใหสวนสวยงามมากกวามี
แปลงเดียวทื่อ ๆ ขาง ๆ อาคาร ยิ่งถาผูออกแบบทํ าเปนเสนตรงแลวละก็ย่ิงทํ าใหสวนดูแข็งกระดางมาก
ข้ึนเพราะฉะน้ันผูออกแบบตองพยายามใหแปลงตนไมตามจุดตาง ๆ ภายในสวนที่ออกแบบ มีหลาย
ระดับ โดยที่ใหแตละระดับกวางพอ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชนิดของตนไม เชน ผักเปดแดงกวาง 30-50 ซ.ม. 
ชาฮกเกี้ยน กวาง 50-100ซ.ม.) เพราะถาแปลงตนไมเล็กเกินไปจะท ําใหดูลีบเล็กเปนเสนผอมๆ ไมนา
ดู

ถาแ
   ภาพที่  19  การจัดแปลงไมระดับสูง              ภาพที่  20  การจัดแปลงไมระดับต่ํ า

ไมระดับต่ํ าน้ีจะเปนไมท่ีใชสํ าหรับเสริมใหเกิดระดับกลายชั้น โดยเฉพาะชั้นแรกสุดและชั้นที่สอง 
บงกลุมก็จะไดเปนสองกลุม คือ
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1. ไมระดับตํ ่าข้ันแรกหรือต่ํ าสุด  ไมระดับน้ีจะสูงระหวาง 0.10-0.30 เมตร จะใชเปนไมชั้น
แรกสุดเสมอของทุกสวนหยอมหรือสวนริมอาคาร ยกเวนในกลุมของมันเองท่ีสูงต่ํ าไมเทากันอาจนํ ามา
ใชรวมกันตามลํ าดับความสูงได

ไมชั้นตํ่ าระดับแรก มีหลายชนิดมากมาย  แตบางชนิดก็มีปญหาในการเล้ียงดูหรือความสวยงาม
ยังไมมากนักจึงทํ าใหความนิยมมีไมมาก  ในที่นี้จะยกตัวอยางเฉพาะที่นิยมใชบอยๆ ที่สวยงามและดูแล
รักษางายคือ

ผักเปดแดง ผักเปดเขียว เกล็ดแกว แพรเซี่ยงไฮ ดานตะก่ัว ผักโขมแดง พลูดาง ฟาประดิษฐ  
เวรบีนา ผกากรองเล้ือยขาว (เหลือง มวง ชมพ)ู กระดุมทองเล้ือย บุษบาฮาวาย

2. ไมระดับตํ ่าชั้นที ่2 ไมระดับน้ีจะสูงประมาณ 0.30-1.00 เมตร จะใชเปนไมช้ันสองบริเวณ
สวนหยอมใกลบาน  แตถานํ าไปใชในแปลงท่ีมีพ้ืนท่ีใหญอาจกลายเปนไมระดับแรกของกลุมก็ได เชน 
ปลูกกลุมตนไมริมก ําแพงบาน มีนีออนสูงท่ีสูงท่ีสุดถัดมาเปนผีเส้ือแสนสวยและช้ันต่ํ าสุดเปนแอหนังซ่ึง
เปนไมที่มีความสูงไดถึง 50 ซ.ม. แตในทางตรงกันขามถาเอาแอหนังไปปลูกบริเวณสวนหยอมหนาบาน  
โดยที่มีสนมังกรเปนประธาน เข็มพิษณุโลก หรือแอหนังเปนอันดับสองและฟาประดิษฐหรือเวอรบีนา 
จะเปนระดับสุดทายหรือตํ ่าสุดน่ันเอง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการใชงาน

สิ่งที่ควรระวังอยาให
เซียใกลก ําแพง ซ่ึงไมชนิดน้ีจ
หนาเข็มมาเลเซียและแปลงข
กันมากระหวางตนใหญกับต
เล็กอีกที (ทํ าใหมองภาพรวม

ไมระดับต่ํ าชั้นที่สอง
แคระ  เศรษฐีไซงอน   กํ าแ
หยดดาง  ฟอรเก็ตมีนอท  ส
ภาพที่  21  การปลูกกลุมตนไมริมกํ าแพงบาน

เกิดความรูสึก  หลอกตาหรือหลงเร่ืองสัดสวนของตนไม เชน ปลูกเข็มมาเล
ะสูงไดถึง 1.00-1.20 เมตร แลวนํ าเอาเกล็ดแกวหรือผักเปดแดงมาปลูก
องเกล็ดแกวยังแคบ ๆ กวางเพียง 20 ซ.ม. ซึ่งจะท ําใหเกิดความแตกตาง
นแคระติดดิน ตองมองดูลํ าดับท่ีตอเน่ืองมาจากใหญมากลาง จากกลางมา
แลวขาดน้ํ าหนักไมดึงดูดใจ)
ที่นิยมใช คือ  วานส่ีทิศดาง  เข็มพิษณุโลก  เข็มญ่ีปุน  ชาฮกเกี้ยน บานบุรี
พงเงิน   ล้ินมังกร  เฟรนใบมะขาม   แอหนัง  กอบหอยแครงแคระ เทียน
งักรณี  หนวดปลาหมึกแคระ  หีบไมงาม  หลิวไตหวัน  หลิวใบ   บลูฮาวาย
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การจัดสวนหยอม

สวนหยอม  หมายถึง  สวนขนาดยอมท่ีจัดตกแตงประกอบบริเวณสํ าคัญของสถานท่ี เชน ที่พัก
ผอน ศาลา หรือดานหนาของอาคารโดยเลือกใชตนไมท่ีชอบแสงสวางเต็มท่ีเจิญเติบโตชา และสามารถ
ตัดแตงได เพ่ือใหสวนหยอมคงรูปสวยงามไดนานท่ีสุด

การออกแบบและจัดสวนหยอมตางๆ น้ัน คือหัวใจที่ส ําคัญของสวนเลยทีเดียวเพราะสวนจะสวย
หรือไม  สวนจะมองดูสะดุดตาหรือมีเน้ือเร่ืองท่ีนาพึงพอใจหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับการออกแบบสวนหยอม
และวิธีการเลือกใชพรรณไมและวัสดุประกอบตางๆ ไดอยางเหมาะสมเทาน้ัน

การจัดสวนหยอมจะเร่ิมข้ึนหลังจากฝงการใชงานกิจกรรมหลักๆ ไดถูกกํ าหนดลงในพ้ืนท่ีแลว
เปนการตกแตงในข้ันรายละเอียด

สวนหยอมควรมีขั้นตอนในการวางผังและด ําเนินการ  ดังน้ี
1.ตํ าแหนงของสวนหยอม
2.รูปแบบของสวนหยอม
3.การใชวัสดุตกแตงสวนหยอม

1.ตํ าแหนงของสวนหยอม
ภายในบานหลังหนึ่งๆ หรืออาคารหน่ึงๆ น้ัน ตํ าแหนงท่ีเดนชัดท่ีสุดท่ีสามารถมองเห็นไดจาก

ทุกมุมมองไมวาจะต้ังใจมองหรือไมก็ตาม  ควรเปนตํ าแหนงที่เหมาะสมที่สุดสํ าหรับสวนหยอมของสถาน
ที่นั้นๆ โดยทั่วไปแลวบานแตละหลังมักจะมีสวนหยอมอยูทีบ่ริเวณหนาบาน ใกลกับเฉล่ียง หองรับแขก
และหองพักผอน

นอกเหนือจากน้ีถาบริเวณบานกวางขวางพอ ตํ าแหนงของสวนหยอมอาจจะอยูที่ใกลบริเวณ
ศาลาหรือมุมพักผอนในสวนกไ็ด โดยที่ความส ําคัญของสวนหยอมในจุดน้ี  จะลดระดับลงมาจากสวน
หยอมในตํ าแหนงแรกที่กลาวแลว

จะเห็นไดวาตํ าแหนงของสวนหยอมภายในบานหลังหน่ึงๆ น้ันมีไมมากนัก อาจจะ 1,2 หรือ 3 
จุดเทาน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขนาดของบานเปนหลัก ถาบานมีขนาดใหญและมีพื้นที่มากพอก็อาจจะมี
ตํ าแหนงของสวนหยอมมากข้ึนอีกก็ได

เน่ืองจากสวนหยอมน้ันเปนการจัดสวนที่ใชงบประมาณในการจัดคอนขางสูงกวาจุดอ่ืนๆ ใน
สวน จึงจํ าเปนท่ีจะตองเลือกตํ าแหนงใหเหมาะสมจริงๆ และแนใจวาเม่ือจัดเสร็จแลวจะไดผลออกมาคุม
คากับงบประมาณที่เสียไป

ตํ าแหนงของสวนหยอมบางจุดเทาที่เคยพบไมเหมาะสมและทํ าใหสิ้นเปลืองมากเชนมีสวน
หยอมกระจัดกระจายอยูทั่วไปทั่วบริณ บางคร้ังก็มีอยูตามริมกํ าแพงมุมบานบาง ซ่ึงตํ าแหนงเหลาน้ีเปน
จุดอับ ถาไมเดินออกมามองดูจริงๆ ก็ไมอาจจะมองเห็นได เพราะถูกบดบังดวยส่ิงอ่ืนๆ มากมายเสีย
กอน หลักการที่จะเลือกตํ าแหนงของสวนหยอมท่ีคิดวาเหมาะสมคือ เลือกตํ าแหนงใหพอเหมาะไมมาก
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เกินไป  แตเนนใหมีขนาดใหญพอท่ีจะมองเห็นไดชัดเจนหรือใหเขากับสัดสวนของสวนสวนรวมดวย แสง
เปนปจจัยหน่ึงที่จ ําเปนมากสํ าหรับตํ าแหนงของสวนหยอม เพราะวาถาแสงนอยเกินไปจะไดสวนหยอม
แบบในรม ถาแสงมากจะไดสวนหยอมที่มีสีสันสะดุดตาสวยงามแตตํ าแหนงเหลาน้ีแสงควรจะคงที่ไม
มากข้ึนหรือนอยลงเพราะถาเกิดปญหาเชนนี้จะท ําใหสวนหยอมเปลี่ยนสภาพไป

2. รูปแบบของสวนหยอม
ลักษณะของสวนหยอมข้ึนอยูกับส่ิงประกอบ 2 สวน คือ
1.1 ตนไม
1.2 วิธีการออกแบบสวนหยอม

2.1 ตนไม
ตนไมจะทํ าใหรูปแบบของสวนหยอมแตกตางกันไดอยางมากมาย เพราะชนิดของตนไมท่ีเลือก

ใชเปนประธานในการจัดสวนหยอมน้ันจะเปนตัวกํ าหนดส่ิงอ่ืนๆ ใหติดตามมาอีกมาก เชน ใชอากาเว
เปนประธานในสวนหยอม พบวาอากาเวชอบแหง  การระบายน้ํ าดี   รูปทรงแนนอน  ตัดแตงไมได  นา
จะใชหินกรวด รวมในการจัดสวนหยอมดวย และไมท่ีใชประกอบไมประธานก็ตองเลือกมาใหรับกับอา
กาเว  เชน การะเกด, เศรษฐีไซงอน, กาบหอยแครง, ซานซิเวอเรียใบเขียว และใบดาง เปนตน
ตนไมที่ใชในการจัดสนหยอมควรจะ

1. เปนตนไมที่เจริญเติบโตชา เพ่ือใหสวนหยอมสวยงามไดนาน
2. ไดรับแสงแดดเต็มวัน
3. สามารถตัดแตงได

ตนไมท่ีใชเปนประธานในการจัดสวนหยอม  มีดังน้ี
1. ปาลมชนิดตาง ๆ เชน หมากแดง หมากเขียว จั๋ง ฯลฯ
2. ไผ
3. ปรงตาง ๆ เชน ปรงญ่ีปุน ปรงทะเล ปรงเม็กซิกัน
4. จันทนผา
5. อากาเว
6. สน
7. ไมดัด เชน ตะโกดัด เฟองฟาดัด 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
จากรายชื่อไมประธานที่ใชสํ าหรับจัดสวนหยอมน้ัน จะเห็นไดวาไมเหลาน้ีจะโตชาหรือไมก็

สามารถตัดแตงเพ่ือควบคุมรูปทรงอยูไดนาน ๆ และสวยงามเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ไมควรใชตนไมใหญมาเปน
ประธานในการจัดสวนหยอมโดยเด็ดขาด เชน ประดู เสลา ฯลฯ เพราะไมเหลาน้ีจะเติบโตอยางรวดเร็ว 
ทํ าใหแสงสวางท่ีบริเวณสวนหยอมลดลง  ตนไมประดับอ่ืนๆ ก็จะเปล่ียนสภาพไปเน่ืองจากแสงสวางไม
เพียงพอ  ทํ าใหส้ินเปลืองงบประมาณในการเปล่ียนหรือซอนแซมตนไมใหมอีก

2.2 วิธีการออกแบบสวนหยอม
      สวนหยอมริมระเบียง
       สวนใหญแลวสวนหยอมจะมีขนาดไมใหญโตนัก  และบางคร้ังก็มีพ้ืนท่ีจํ ากัดเฉพาะจุดใกล

ระเบียง  ศาลา หรืออ่ืน ๆ ซึ่งวิธีการออกแบบสวนหยอม  ควรคํ านึงถึงส่ิงประกอบตางๆ ดังน้ี คือ
1. วางขอบเขต  รูปรางแปลกของสวนหยอม  โดยยึดเอาพ้ืนท่ีเดิมเปนหลัก ตองมีความ

สัมพันธกันดับของเดิม อยางแยกอยูลอยๆ หรือในกรณีท่ีตองการใหเปนสวนลักษณะใดก็ข้ึนอยูกับการ
ใชเสนในการวางผังของสวนหยอมน้ัน ๆ ดวย เชนเสนตรง เหลี่ยม เปนสวน แบบประดิษฐ เสนโคง เปน
สวนแบบธรรมชาติ หรือสวนปา
        ภาพที่  22  สวนหยอมแบบประดิษฐ          

เม่ือไดรูปรางที่เหมาะสมแลวใหพิจาร
จะไมไหลเขาบาน เพราะสวนหยอมถาเปนเนินก็จะด

2.  กํ าหนดตํ าแหนงของตนไมประธาน  
กลาวแลวในหวัขอการเลือกตนไม  วาจะเลือกเอาไม
ลงในสวนหยอม โดยใหไมประธานอยูในตํ าแหนงที่เ
เนินสวนหยอมเล็กมีเพียงตนเดียว ในกรณีท่ีสวนหย
ใหมีหลายกลุม โดยที่ใหเปนชนิดเดียวกัน หรืออาจจ
ขนาดและจ ํานวนนอยกวาประธานดวย

ภาพที่  24  กลุมประธานใหญ          
          ภาพที่ 23  สวนหยอมแบบธรรมชาติ

ณาเรื่องระดับดวยวาจะท ําเนินสูงต่ํ าเทาใดดี น้ํ าจึง
สูวยกวา
และวางรูปรางของแปลงไมพุมและไมคลุมดินดังท่ีได
ชนิดใดเปนประธานน้ันใหกํ าหนดจ ํานวนและขนาด
ดนที่สุด  และมีจ ํานวน 3 ตน สํ าหรับกลุมใหญ ถา
อมมีขนาดใหญและยาวมาก อาจจะจัดกลุมประธาน
ะมี 2 ชนิด โดยใหชนิดที ่2 เขากันไดกับประธาน มี

     
        ภาพที่  25  กลุมประธานเล็ก
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- ตนไมบางชนิดตองวางเด่ียวจึงจะเดน เชน เฟองฟากอ หมากเขียว ตะโกดัด  ซองออฟอินเดีย
- บางชนิดตองวาง 3 ตน จึงจะสวยเดน เชน ปรงญ่ีปุน  จันทนผา  สิบสองปนนา

3. แบงขอบเข
วาดขอบเขตของไมพุมห
น้ี

- แบงแปลงออ
0.50-1.00 เมตร โดย
ใหเกิดซอกมุมระหวางแ

                ภา

แปลงตนไมที่อ
สุดที่มีขนาดเต้ีย ในขณ
และดอกของกลุม ตนไม

ภ

สํ าหรับไมพุมแ
2-3 ชนิดก็พอ มิฉะน้ัน
ภาพที ่ 26  กลุมประธาน 2 จุด

ตของไมพุมและไมคลุมดิน  เม่ือไมประธานอยูในตํ าแหนงที่พอเหมาะแลวควร
รือไมคลุมดินท่ีอยูใตไมประธานหรือปริเวณรอบ ๆ ไมประธานโดยมีลักษณะดัง

กเปนช้ัน ๆ ต้ังแตช้ันในมายังช้ันนอกใหแตละแปลงกวางยาวพอควรไมต่ํ ากวา
ท ําเปนช้ัน ๆ คาบเกี่ยวกัน  อยาใหมีชองไฟกวางเกินกวา 10 เซนติเมตร จะท ํา
ปลงลํ าบากในการตัดหญา  และการดูแลรักษาดวย

พที่ 27 หากเกิดซอกมุมระหวางแปลงท ําใหตัดห

ยูดานหลังควรเลือกใชไมที่มีความสูงไลลดระดับ
ะทีเ่ลือกตนไม ตองพิจารณาไปถึงลักษณะใบท่ีร
ทัง้หมดดวยวาจะใหออกมาในลักษณะใด

าพที ่ 28  ควรใชไมพุมและไมคลุมดินประมาณ 

ละไมคลุมดินในสวนหยอมหน่ึงๆ น้ันไมควรมาก
จะมองดูหลากหลายและไมสวยงาม
เกิดซอกมมุระหวางแปลงทํ าใหตัดหญาลํ าบาก
ญาลํ าบาก

มาเร่ือยๆ จนถึงแปลงขางหนา
บักันกับประธาน สีสันของพุมใบ

2-3 ชนิด

ชนิดเกินไป อาจจะใชประมาณ 
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เทาที่สังเกตจากการจัดสวนหยอมนั้น การเลือกไมในระดับ 2 คอนขางจะประณีตเพราะตองให
รับกับไมประธาน  ดังท่ียกตัวอยางในเร่ืองของการเลือกตนไมประธาน  แตสํ าหรับไมระดับ 3 น้ันๆ 
สวนใหญใชซํ้ าๆ กันเพียง 4-5 ชนิดเทาน้ัน เพราะสวยงาม คงทน ดูแลรักษางาย เชน ฟาประดิษฐ  
คาดตะกั่ว  เกล็ดแกว ผกากรองเล้ือย เปนตน

ในกลุมสวนหยอมหน่ึงๆ สังเกตวาควรใหมีสีสันสดใส จึงจะมองดูสะดุดตา และตอนสุดทายหรือ
ริมนอกสุดของแปลงควรจะลงทายดวยไมคลุมดินขนาดเล็ก และมีสีสวยงาม เชน แดงบาง ขาวบาง ให
ตัดกัน จึงจะท ําใหภาพรวมของสวนหยอมดูนามอง

สวนหยอมริมทางเดิน
นอกจากบริเวณเฉลียงหรือลานนั่งเลนแลว  สวนหยอมก็อาจจัดข้ึนไดระหวางทางเดินเลนใน

สวนจากหนาบานผานไปยังหลังบาน  สํ าหรับบานท่ีมีขนาดใหญพอสมควร ระยะทางเดินก็จะไกลท ําให
มีสนามหญาโลงมากในบางโอกาสควรจะจัดสวนหยอมใกลๆ กับทางเดินเพื่อใหผู ที่เดินผานไป
เพลิดเพลินในความสวยงามของตนไมและไมดอกตางๆ ได

การออกแบบสวนหยอมริมทางเดินใหสังเกตท่ีรูปแบบของทางเดินเปนหลัก วาเปนเสนโคงหรือ
เสนตรง ใหออกแบบกลุมสวนหยอม  โดยยึดรูปรางเสนของทางเดินเปนหลักออกแบบใหสัมพันธกันกับ
ทางเดินนั้นๆ และรูปรางของสวนหยอมตองใกลกับทางเดินพอสมควร เชน เหลืองออสเตรเลียเปน
ประธาน  มีเทยีนทอง เปนไมพุมกลาง  หัวใจมวง เปนไมพุมเต้ีย เนนเร่ืองสีเหลือง ทอง มวง ตัดกัน รูป
รางแปลงตนไมใหมีเสนโคงที่รับกันกับทางเดินตํ าแหนงสวนหยอมระหวางทางเดินนี้ไมควรมีไมใหญให
รมเงาอยูใกลๆ  เพราะจะท ําใหแสงสวางนอยไป

ภ
 

าพที่  29  สังเกตรูปของทางเดินเปนหลักและควรจัดรูปรางของแปลงตนไมใหรับกับรูปราง

               ของทางเดินดวย



การใชตนไมส ําหรับสวนในบาน 18

สวนหยอมหนาศาลา  ท่ีพักในสวน
บริเวณที่น่ังพักในสวนอาจจะอยูใตตนไมใหญ เปนศาลามีหลังคาคลุมเปนศาลาโปรงมีไมเล้ือย 

หรืออาจจะเปนสวนโลงๆ วางชุดน่ังเลนก็ได ซ่ึงทางเดินในสวนจะผานแยกเขามายังจุดน่ังเลนน้ี พื้นที่
รอบๆ ที่น่ังเลนตองจัดใหสวยงาม เพราะเปนจุดท่ีไดน่ังพักผอนสามารถชมรายละเอียดของส่ิงตางๆ ได
มากมาย  บางคร้ังอาจจัดเปนน้ํ าตก  สํ าธาร  เล้ียงปลา  หรืออาจจัดสวนสวยๆ  อยางเดียวรอบๆ ศาลา
ก็ได

                              ภาพที ่ 30  การจัดกลุมที่พักในสวน

สวนหยอมใกลที่นั่งเลน  ควรมีตนไมใหญ 1-2 ตน เพ่ือใหรมเงา สวนใหญจะวางคอนไปทาง
ดานหลังชิดก ําแพง สวนดานหนาทางเขา หรือดานขางน้ัน เหมาะสํ าหรับการวางสวนหยอมโชวเพื่อ
ความสวยงาม เชน  ลานน่ังเลน  รูปรางโคงอิสระ   เจาะหลุมปลูกไมใกลท่ีน่ังคือ  ตนตีนเปดฝร่ัง ทาง
เดินเทาปลูกโมก 2 ขางทาง เพราะจัดกลุมไมพุมใตตนโมก มีวานส่ีทิศตาง  เศรษฐีไซงอน  ผักโขมแดง  
และดาดตะกั่วคลุมขอบแปลง  ปลายของสวนหยอมคือ มะขามเทศดาง  อีกดานหน่ึงมีวานส่ีทิศดาง 
ซุมกระตายเขียว  เกล็ดแกว

สังเกตการใชตนไมในสวนหยอมน้ี (ภาพที่ 31) เลือกใบเปนเสนเหมือนกันและใชสีตัดกัน
ระหวางเกล็ดแกว ผักโขมแดง สวนดาดตะก่ัวใหคลุมฐานแปลงของเศรษฐีไซงอน ซ่ึงคอนขางโปรง

ภาพที ่31  ตัวอยางการใชตนไมในสวนหยอม
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3. การใชวัสดุตกแตงสวนหยอม
วัสดุที่ใชประกอบการตกแตงสวนหยอมน้ันนิยมใช หิน ตอไมแหงมากท่ีสุดเพราะสวยงามและ

หาไดงาย ซ่ึงเม่ือจัดประกอบแลวทํ าใหบริเวณสวนหยอมดูนาสนใจมากกวาเดิม แตการเลือกใชน้ันตอง
พิจารณาประกอบกับตนไมดวย เชน

หิน เหมาะสมกับ : ไมดัด  อากาเว  จันทนผา  ปรง  สน  ปาลม
ตอไมเหมาะสมกับ : เฟรน  กลวยไม  บรอมมีเลียด
หิน
การใชหินประกอบการจัดสวนหยอมนั้นมีหลักการงาย ๆ เพ่ือใหจัดไดอยางถูกตอง ดังน้ีคือ
1. เลือกหนิชนิดเดียวกัน , สีเดียวกันในสวน
2. ควรฝงหินลงในดิน 1/3 เพราะจะท ําใหมองดูเปนธรรมชาติ
3. อยาตกแตงหินดวยการตอเติม ทํ าลายหรือทาสี
เม่ือตัดสินใจใชหินแลว ควรจ ําไววาอยางนอยตองใช 3 กอน ในสวนหยอมหน่ึง ๆ จึงจะมองดู

สวยงาม และ 3 กอนน้ีตองมีขนาดโตท่ีสุดไมต่ํ ากวา 1.00 เมตร  เพราะเม่ือติดต้ังและปลูกตนไม  หญา
ขนาดก็จะลดลง  เม่ือตนไมเติบโตข้ึนก็จะบังกอนหินไปมาก  เพราะฉะน้ันขนาดของกอนหินจึงตองใหญ
พอสมควร  จึงจะมองดูสวยงามไมหลอกตา  เม่ือมองภาพของสวนหยอมรวม ๆ

หิน 3 กอนทีเ่ลือกตองมี 3 ลักษณะ คือ

เพือ่ท่ีจะวางในแนวต้ัง
เปนประธานของกลุม

หินรูปทรงเอน
เพื่อวางเปนระดับท่ี 2

หินรูปทรงแบน
เพื่อวางเปนระดับท่ี 3

ภาพที่ 32  แสดงการวางหินแบบตาง ๆ

ในการเลือกซื้อหินน้ัน  ควรพิจารณาใหดีใหรูปทรงของหินไดตามท่ีตองการ  เลือกรูปรางของ
หินใหมีลักษณะโคงเวาไปมาจะดีกวาหินที่มีแนวเสนตรงเยอะๆเพราะจะท ําใหจัดรวมกับหินอ่ืนไดลํ าบาก

  ภาพที่ 33  ลักษณะหินที่ควรเลือกซื้อ 
     ภาพที่  34  ตัวอยางการจัดหิน
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วิธีการวางหิน
การวางหินจัดสวนหยอมน้ันตองมีกลักเกณฑพอสมควร มิฉะนั้นหินที่วางจะดูกระจัดกระจายไม

รับกันกับตนไม  หรือกลุมหินดวยกันเอง  ซ่ึงการวางหินน้ันจะดูตรงตํ าแหนงเปนสํ าคัญกอน  ตํ าแหนง
น้ันตองเปนจุดเดนรวมกับกลุมไมประธาน  ถามีหินอีกกลุมหน่ึงก็จะรวมกับไมรองประธานและระหวาง 
2 กลุม  อาจมีกอนหินบางประปราย แลวแตความเหมาะสม  การวางหินจริงๆ แลวจะตองมองดู 3 สวน 
คือ

สวนที ่1  ดูที่แปลงของหิน 1 เม่ือนํ า 2 หรือ 3 กอนมาประกบกันตองใหเสนรอบนอกของหิน 
2 กอน รับกันโดยท่ีเราจะตองหมุนหามุมท่ีรับกันใหได ถามุมไมรับกันจะมองดูเหมือนกระจัดกระจาย 
ตางคนตางอยู หรือเกิดความขัดแยงในเร่ืองของเสน มีลักษณะที่เสนทิ่มแทงกันเอง ไมสัมพันธกัน

      วางหิน 2 กอนใหเสนรอบนอกรับกัน

ไมสัมพันธกันในเร่ือง
เสนรอบนอก

          ภาพที่  35  ตัวอยางการวางหิน                               แนวเสนพลังของกอนหิน

สวนที ่  2  ดูแนวเสนพลังของหินซ่ึงอยูท่ีสันของหัวกอนหิน
เม่ือนํ า 2 กอน หรือ 3 กอนมาจัดรวมกัน ตองใหแนวเสน
พลังตอเน่ืองกนัดวยจึงจะดูงดงามเม่ือมองจากดานขาง

ภาพที่  36  แนวเสนพลังของกอนหิน

เม่ือจัดหินเปนกลุม 3 กอน , 5 กอน, 7 กอน หรือ 9 กอนก็ตาม  ตองใหแนวเสนพลังของกลุม
หินเหลาน้ีตอเน่ืองกัน  ถามีจังหวะเวนก็ตองไมหางเกินไป  จนหาความสัมพันธกันไมได
ภาพที่ 37   ตัวอยางการจัดหินเปนกลุม
ไมควรจัดหินในลักษณะเปนสามเหล่ียม
ดานเทา
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การจัดหิน 3 กอน ไมควรวางใหเปนสามเหล่ียมดานเทา เชน
เพราะจะมองดูเทากันสม่ํ าเสมอเกินไป ควรจะใหกอนหินที ่ 1 ลงมาท่ีกอนท่ี 2 และกอนที ่ 2 ลงมาที่
กอนที่ 3 โดยให 2 หางจาก 1 พอสมควร 3 ควรอยูใกล 2 มากกวา สวนระยะจาก 1 ไป 2 นอยกวา 2 
ไป 3

กลุมหิน 5 กอนน้ัน    จัดโดยใชหิน 3 กอนและ 2 กอน โดย
ใหหิน 2 กอน หางจากหิน 3 กอนเล็กนอย   ใหมีจังหวะการสงตอจาก 
3 ไป 4 และ 5 ในลักษณะซิกแซก จึงจะสวยงามมากกวาเปนแนวตรง

        ภาพที่ 38  ตัวอยางการวางหิน 5 กอน

ตอไม  ตอไมหรือซากไมแหท่ีใชประกอบในการจัดสวนน้ันควรใช
เปอยไดงาย ตอไมท่ีนิยมใชจะมี 2 ลักษณะ คือ

1. รากไม
2. ตนไมเน้ือแข็งท้ังตนท่ีถูกตัดมาเพ่ือต้ังวางและใชดุนไมประดับ

ภาพที่ 39-41 ตอไมท่ีนิยมนํ ามาโชวในการจัด

ตนไมที่นิยมใชประดับตอไม  สวนใหญจะเปน กลวยไม เฟรน บร
เหลาน้ีควรจะไดรับแสงสวาง 30-50%ในชวงเชาก็พอ มิฉะน้ันตนไมดังก
เพราะรอนเกินไปการติดกลวยไมน้ันควรจะเตรียมลวดกับตะปูเอาไวตอ
ถาจะใหดีควรมีกาบมะพราวหุมตรงรากหรือโคนอีกคร้ัง กอมัดลวดก็จะด
เอาสเปคนัมมอสหุมตรงรากกอนแลวจึงนํ ามามัดติดกับตอไมดวยเอ็น
ตอไมเน้ือแข็งเพราะจะไมผุ

สวน

อมมีเลียด ซ่ึงตํ าแหนงตอไมเห
ลาวจะอาศัยอยูบนตอไมไมได
กและใชลวดมัดกลวยไมใหแน  
ี สวนบรอมมีเลียด น้ันตอง



การใชตนไมส ําหรับสวนในบาน 22

การปลูกไมประดับตอ  ตองรดน้ํ าและใหปุยสมํ่ าเสมอจึงจะงามดี เชน กลวยไมตองใหปุยทางใบ 
อาทิตยละครั้ง และพนยากันราและยาฆาแมลงทุกๆ 15 วัน

ตะเกียงหิน  ตะเกียงหินสํ าเร็จรูปมีขายหลายแบบที่ส ําคัญคือ เลือกขนาดใหพอเหมาะกับขนาด
ของสวนหยอม และใหมีลักษณะเขากันได สวนตํ าแหนงท่ีวางตะเกียงหินน้ันจะวางดานหนาสวนหยอม
คอนไปทางซายหรือขวาโดยรวมอยูกับกลุมตนไมรองประธานอยาวางโดดๆ อยูกลางสนามหญา เพราะ
จะมองดูขัดตาไมรวมกับจุดอ่ืนๆ ลักษณะของตะเกียงหินควรใหรับกับรูปแบบของตนไมและสวนดวย

ภาพที ่ 42-44  ตะเกียงหินแบบตางๆ

ไฟในสวน  ไฟบริเวณสวนหยอมน้ันนิยมใชไฟเต้ียมากกวาสูงเพราะจะไดไมบังสายตาและนิยม
วางดานหนาของสวนหยอมบางครั้งตะเกียงหินก็จะใสไฟเขาไปขางในท ําใหไมตองใชไฟแบบทั่วๆ ไปได

รูปปน รูปปนท่ีนิยมใชในสวนใหสวยงามควรเลือกท่ีทํ าดวยไมจะดีกวา เพราะไมแกะสลักจะมอง
ดูกลมกลืนกับสวนมากกวาแบบอ่ืนๆ ถาเปนรูปปนแบบปูนปนสีขาว ก็รับกับบานแบบยุโรปดี แตโดยทั่ว
ไปแลวรูปปนไม เชน รูปสัตวตางๆ รูปคน ก็วางประกอบสวนหยอมไดโดยไมทาสี ใหมีลักษณะเน้ือไม
แบบธรรมชาติ จะสวยงามกวาทาแลคเกอรสีตางๆ

รูปปนที่เปนเซรามิคก็นํ ามาประกอบสวนหยอมไดแตตํ าแหนง หรือโอกาสท่ีจะใชคอนขางนอย
กวาอยางอ่ืน

ภาพที ่45-48 รูปปนแบบตางๆ
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การออกแบบสวนครัวในบาน

สวนครัวในบานน้ันเปนท่ีนิยมมาก เพราะเจาของบานแตละแหงตางก็อยากจะปลูกพืชผักตางๆ 
เอาไวเพือ่ใชสอยภายในบาน  แมวาจะมีพื้นที่เพียงเล็กนอยก็ตาม ทํ าใหการออกแบบสวนในบานตอง
เกี่ยวเน่ืองกับสวนครัวอยูเสมอ ซ่ึงการออกแบบสวนครัวท่ีดี งายในการดูแลรักษาและสวยงามมีดังน้ี

พ้ืนท่ีที่จะปลูกสวนครัวควรอยูบริเวณดานขางหรือหลังบานใกลๆ  กับสวนซักลางตากผาเปนท่ีได
รับแสงพอสมควรอยางนอยคร่ึงวัน เพราะถารมมากเกินไปก็จะปลูกสวนครัวไมได ถาไดรับแสงนอยใน
พื้นที่แคบ จะปลูกไดเฉพาะพืชบางชนิดที่มีตนสูง ข้ึนรับแสงได เชนมะละกอ ขิง ขา เปนตน

สวนครัวไมควรปลูกบริเวณสวนหยอมดานหนาบานเพราะถาจัดสวนหยอมดวยสวนครัวแลว  
ความสวยงามจะนอยกวาไมประดับทั่วไป เม่ือตองการใชงานจะเด็ดมามากๆ ก็จะท ําใหทรงพุมแหวง 
สวนไมสวยอีก อีกท้ังพืชสวนครัวมีลักษณะเหมือนไมปา ใบไมสวยมองดูแลวคลายวัชพืช เชน ตะไคร
เหมือนหญาคา เปนตน

การออกแบบสวนครัว   ใหคิดถึงแปลงปลูกผักแบบงาย ๆ ที่ชาวสวนใชกัน สวนใหญแปลงมัก
จะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา สามารถเดินเขาไปปลูก รดน้ํ าพรวนดิน และเก็บไดงาย ซ่ึงการออกแบบลักษณะน้ี
ควรเนนถึงทางเดินที่เขาไปสูแปลงสวนครัว โดยใหทางเดินเปนตัวกํ าหนดรูปรางของแปลงหลายแบบ
แตกตาง ๆ กัน เชน สี่เหลี่ยมจตุรัสหรือวงกลม ทางเทาจะชวยใหรูปรางของสวนครัวแนนอน เม่ือมีการ
ใชงานก็ยังเรียบรอยดีไมเกิดลักษณะหญาตายเปนแนวขางแปลงสวนครัว  หรือถาสวนครัวหมดอายุตอง
เปลี่ยนพืชไหมทางเทาจะชวยคงรูปใหสวนครัวสวยงามไดเหมือนเดิม มองดูเรียบรอยกวาท่ีเห็นแปลงดิน
รกรางในสนามหญา

ถาตองกา
และมัดติดกันเปน
ตํ าลึง การทํ าราน

ภา
ภาพที ่49  แปลนสวนครัวรูปรางตางๆ

รปลูกสวนครัวแบบท่ีตองอาศัยรานเพ่ือยึดเกาะ อาจใชวิธีงายๆ เชน เอาไมรวกมาปก 
ตาราง เพื่อใหสวนครัวบางประเภทยึดเกาะติดได เชน ฟกทอง แตงกวา ถั่วฟกยาว 
ตองใหแข็งแรงเหมาะกับพืชสวนครัวท่ีจะปลูกดวย

พ
ที่ 50 การปลูกผักสวนครัวชนิดเล้ือย เชน ฟกทอง แตงกวา ตํ าลึง ฯลฯ
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การเตรียมพืน้ท่ีปลูกสวนครัว ควรจะวาดรูปรางของแปลงสวนครัวใหไดตามแบบกอนแลวกํ าจัด
วัชพืชใหหมด  โดยการพนยาฆาแมลงหรือเก็บตนออกใหหมด ปรับแนวทางเดินขอบสวนครัวใหเรียบ 
นํ าทรายมาเกล่ียใหไดระดับ ปูทางเทาใหไดตามแบบ พยายามอยาใหแผนทางเดินโยกเยก จะท ําใหแตก
ไดงายควรเลือกใชแผนทางเทาที่ทนทาน เชน ซีเมนต หินทราย เปนตน ปูใหชิดกันตามแบบที่วางไว 
แปลงสวนครัวที่อยูขางในทางเทาจะเปนรูปรางตามตองการ ถาดินในบริเวณบานน้ันอัดตัวกันแนนการ
ระบายน้ํ าไมดีควรจะวางทอ PVC 2-3 น้ิว เจาะรูโดยรอบ จากใตแปลงสวนครัวไปออกยังทอระบายน้ํ า 
จะชวยใหการระบายน้ํ าในแปลงผักดีข้ึน หรือจะใชวิธียกแปลงใหสูงกวาทางเทารอบสวนครัวก็ได

สวนครัวนอ
เพราะประหยัดพื้นท
และผลมาใชก็นับวา
กระถางขนาดพอเหม
ปุยในกระถางดวย

ไมผลและกา
ของใบและทรงพุมขอ
แลวมองดูขัดแยงกัน
เจาของบานก็ชอบไม
ส ําหรับเร่ืองน้ี คือ

ผูออกแบบค
20 ตาราเมตร หรือ
เมตร เพราะฉะน้ัน
หรือไม
ภาพที่ 51  แปลนพ้ืนท่ีปลูกสวนครัว
กจากปลูกในแปลงแลว ถาเจาของบานที่นอยจึงนิยมปลูกในกระถางมากกวา  
ี ่ เชนปลูกมะกรูดใสโองมังกรใหญ ตนก็จะสูงประมาณ 2 เมตร ถาพูดถึงการเก็บใบ
พอใชได สวนชนิดอ่ืนๆ ถาจะปลูกลงกระถางน้ันใชไดแทบทุกชนิด เพียงแตวาตองใช
าะกับลํ าตน ถาตนโตตองคอยเปล่ียนกระถางดวย การเล้ียงในกระถางตองคอยให

การออกแบบสวนไมผลในบาน

รจัดสวนดูแลวจะเปนสิ่งที่เขากันไดยากในสายตาของผูออกแบบสวนเพราะลักษณะ
งไมผลไมสัมพันธกันกับไมดอกไมประดับทั่วไป เม่ือปลูกเอาไวใกลๆ  สวยหยอม
มาก  ดวยสาเหตุนี้เองท ําใหเกิดปญหาระหวางเจาของบานและผูออกแบบ  เพราะ
ผลอยากจะปลูกมากๆ หลายชนิดในบาน แตผูออกแบบก็ไมยอม ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด

วรอธิบายใหเจาของบานเขาใจเสียกอนวา ไมผล 1 ตนที่จะปลูกไดใชพื้นที่ไมตํ ่ากวา 
ปลูกหางกันประมาณ 5 เมตรตอ 1 ตน ตํ าแหนงตนควรหางก ําแพงอยางนอย 2.00
จะปลูกมากมายหลายชนิดอยางท่ีตองการไมไดตองดูพ้ืนท่ีเปนหลักกอนวาเพียงพอ
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ไมผลที่ตองการควรเลือกเฉพาะที่ชอบจริงๆ เพราะการปลูกไมผลใหไดผลทานทุกป ดูเหมือนจะ
งาย แตไมใช ตองคอยดูแลการใหน้ํ า ตัดแตงก่ิง และพนยาอยางเหมาะสม สํ าหรับไมผลแตละชนิดไป 
เชนมะมวงมีดอกมากแตไมมีผลเสียเลย อาจเปนเพราะมีแมลงรบกวนตองพนยาปองกันแมลงใชวงน้ัน 
หรือถารดน้ํ ามากไปมะมวงก็จะมีใบออนมาแทนการมีดอกตนชมพูมีดอกมีผลแตไมไดทานเพราะหนอน
หรือเพราะกระรอกเจาะท้ิงรวงเต็มพ้ืน ทํ าใหสวนดูเลอะเทอะปรกตองใชวิธีหอแตละลูกจึงไดผลทาน

ไมผลบางอยางใหญโตเกินไปที่จะปลูกในบาน เชน กระทอน สาเก และบางชนิดก็เปนอันตราย
สํ าหรับเด็กถาหลนใสศรีษะ เชน มะพราว

ไมผลบางชนิดปลูกไมไดเพราะอากาศไมเหมาะสมกับพื้นที่ในกรุงเทพฯ เชน มังคุด ทุเรียน 
เงาะ ล้ินจ่ี เปนตน

วิธีการออกแบบสวนไมผลในบาน  ผูออกแบบควรปรึกษากับเจาของบานใหไดรายละเอียดที่
แรนอนเสียกอนวา  ไมผลท่ีตองการมีอะไรบาง เลือกชนิดเสียกอนโดยไมระบุจํ านวนเพราะวายังไมได
ออกแบบ  จะไมทราบวาปลูกไดก่ีตนกันแน เม่ือไดชนิดของไมผลแลวควรเร่ิมทํ าการอกแบบโดยวาด
แปลนสวนออกมา ตามข้ันตอนการออกแบบ คือ วาดฝงใสตํ าแหนงตนไมใหญใหรมเงา ใสทางเทา แบง
แปลงสนามหญา แบงแปลงสวนหยอมยอยๆ กํ าหนดช่ือตนไมภายในแปลงสวนหยอมน้ันๆ เม่ือออก
แบบเสร็จเรียบรอยมาพิจารณาดูช่ือของตนไมใหญรมเงาภายในบานวามีก่ีตนบาง เร่ิมจากริมถนนหนา
บานไปยังทางเดิน ศาลา สนามเด็กเลน หลังบาน ขางบาน ซ่ึงควรเลือกชนิดของไมยืนตนดังน้ี

ไมยืนตน 1 กลุมท่ีอยูหนาบานควรเปนไมท่ีมีดอกสวยงามและใหความรมร่ืนแกถนนไดดี เชน 
ปป คูน เสลา ควรเลือกกลุมหน่ึงๆ (2-3 ตน) ใหเปนชนิดเดียวกันเพือ่ความกลมกลืนและสวยงาม

ไมยืนตนที่อยูใกลหองรับแขกควรเปนไมยืนตนที่มีดอกสวยงามมากกวาไมผลเวนแตวาตองการ
ไมผลมากจริงๆ

ดานหลังบานหรือริมร้ัวดานขางสามารถปลูกไมผลไดดี โดยเฉพาะหลังบาน ซ่ึงไมมีการตกแตง
ดวยสวนหยอมมากนัก เม่ือมีดอกผลก็เก็บผลไดสะดวก ถามีพ้ืนท่ีมากพออาจปลูกในชวงกลางสนามก็ได

ภาพที ่ 52  ตัวอยางแปลนไมผลในบาน
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