
หลกัการจดัสวน

เบื้องตน้ 



 นอกเหนือจากความรู้เร่ืองโครงสร้างของบา้น บุคคล และปัญหาต่าง ๆ แลว้ 
การออกแบบจดัสวน ก็มิอาจจะสมบูรณ์ได ้ถา้ปราศจาก รอบรู้ทางดา้นศิลป์ ซ่ึงนบัเป็น
หัวใจ และเป็นรากฐานส าคญัในการออกแบบเบ้ืองตน้ไปจนถึงการออกแบบท่ียุ่งยาก
ต่อไป ซ่ึงความรู้ทางดา้นศิลปน้ี ผูอ้อกแบบจ าตอ้งทราบ และเก็บส่วนละเอียดปลีกยอ่ย
ทั้งหมดเอาไว ้เม่ือถึงจงัหวะและเวลาท่ีเหมาะสมกต็อ้งน าเอาความรู้เหล่าน้ี ออกมาใชไ้ด้
ทนัที 
  หรืออีกนยัหน่ึง กน็บัวา่ เป็นการฝึกรสนิยมของตนเอง ใหมี้พ้ืนฐาน ความงาม
ของดา้นศิลปเพียงพอ ท่ีจะน าไปใช้ไดทุ้กกรณีไม่ว่าจะเป็น การจัดสวน การตกแต่ง
ภายในบา้นการเลือกเส้ือผา้เลือกขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เน่ืองจากไม่มีกฎตายตวัวา่ ของ
ดีมีรสนิยม จ าเป็นจะตอ้ง แพงเสมอไป เพราะฉะนั้นศิลปะจะช่วยดดัแปลง ให้ของทุก
อยา่งแลดู มีคุณค่าน่าใชย้ิง่ข้ึน 

ศิลป์ เก่ียวกับ การจัดสวน มีพ้ืนฐานคล้ายคลึงกับศิลป์ กับด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม มีเพียงบางส่วนเท่านั้น ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความ
เหมาะสม 



ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั การออกแบบจัดสวน 
 
 การออกแบบจัดสวน คือการท าให้สวนมีความสวยงาม จะตอ้งมี
ความรู้พื้นฐานค่อนขา้งจะสูงมากในเร่ืองของการออกแบบ นอกจากน้ี สวน
สวย ไม่เพียงตอ้งใหมี้อายอุยูไ่ดน้านแลว้ จะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดีและง่ายอีก
ดว้ย  
 หลกัการออกแบบ จึงมีความ จ าเป็น ต่อการจดัสวนมาก เพราะถือว่า
การออกแบบ การเขียนแบบ เป็นจุดเร่ิมตน้ ของงาน การออกแบบ ท่ีดีตอ้ง
อาศยัความรู้อยู ่2 ประการ คือ 
 



 
1. องค์ประกอบของศิลป์ เป็นศิลปะท่ีเกิดจาก การผสมผสานของจิตใจ 
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และเพื่ออ านวยประโยชน์สูง ทางดา้น ร่างกาย จิตใจ 
และอารมณ์ องคป์ระกอบของศิลป์ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ สี ตอ้งมีความเขา้ใจเร่ือง
ของสี เร่ืองของเส้น เร่ืองของพื้นผิว เร่ืองของรูปทรง เร่ืองของรูปร่าง เร่ือง
ของช่องว่าง และก็ลวดลาย ซ่ึงถือว่าเป็น องคป์ระกอบของศิลปะ ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งท า ความเขา้ใจ 



หลกัศิลปะในการออกแบบ (Principle of design) 
 
1. ความกลมกลืนกนั (Unity) 
2. รูปแบบของสวน (Styles) 
3. เวลา (Time) 
4. สดัส่วน (Scale) 
5. การแบ่งพื้นท่ีจดัสวน (Space Division) 
6. เส้น (Line)  
7. รูปร่าง (Form) 
8. ผวิสมัผสั (Texture) 
9. สี (Color) 
10. หลกัจิตวิทยาในการออกแบบ (Psychology of Design) 
 
 



2. หลกัในการออกแบบ จะเนน้ท่ีความสมดุล จะเป็นสมดุลท่ีแทจ้ริง สมดุล
แบบเชิงลอ้เลียนธรรมชาติ อะไรก็แลว้แต่ ช่วงจงัหวะทัว่ ๆ ไปท่ีเราเรียกว่า 
ลิทึม ส าหรับมาตราส่วน ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ความเป็นเอกภาพจดัไปแลว้ มี
ความเป็นหน่ึงเดียว ไม่หลากหลาย หรือสับสนมากเกินไป ความกลมกลืน
ของกลุ่มวสัดุท่ีใช ้เช่น กลุ่มของหิน กลุ่มของพืชพนัธ์ุ ในระหว่างการสร้าง
จุดเด่น รวมถึง ความขดัแยง้ถา้เผื่อจ าเป็น จะตอ้งมีอนัน้ีเป็น หลกัของการ
ออกแบบท่ีดี ผูอ้อกแบบท่ีดี จะตอ้งศึกษา ขอ้มูลเหล่าน้ีใหช้ดัเจนและเขา้ใจ  
 
            



         แ ต่อย่างไรก็ตาม  ย ัง มีบางประเด็น  ท่ีควรค า นึง  คือ  การใช้สี ในงานภู มิ
สถาปัตยกรรม เช่น กรณีชาวตะวนัออก จะนิยมใชก้ลุ่มสีท่ีเป็นสีเยน็หรือสีพ้ืน หรือใส่
เส้ือผา้สีพ้ืนมากกวา่ ฉูดฉาด  

 ดงันั้น ลกัษณะพืชพนัธ์ุ ส่ิงของท่ีน ามาใช ้วสัดุมกัจะเป็นสีพ้ืน ๆ และดูไดน้าน 
มีความกลมกลืนค่อนข้างยาวนาน แต่ถ้าเป็น การจัดสวน แบบชาวยุโรปตะวนัตก 
เน่ืองจากสภาพอากาศค่อนข้าง จะแปรปรวนง่าย สีท่ีใช้ส่วนใหญ่ของพืชพนัธ์ุวสัดุ 
มกัจะเป็น สีซ้อนและสีค่อนขา้ง จะฉูดฉาด เนน้ค่าของสีต่อพ้ืนท่ี พ้ืนผิวท่ีต่างกนั จะมี
แปลงไมด้อกสดใสมากมายในแถบยโุรปซ่ึงแตกต่างกนั 



            และในท านองเดียวกนั หาก ผนงัอาคาร สีเขม้อยูแ่ลว้ อาจจะใชว้สัดุ พืชพนัธ์ุ สี
สว่าง เพ่ือมองดูเด่นชดั อาจจะมีความขดัแยง้กนัอยู่บา้ง กรณีพ้ืนผิวต่อ งานออกแบบ 
อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ถา้กรณีพ้ืนผิวหยาบ พืชพนัธ์ุ ท่ีน ามาใชก้็ควร จะใชท่ี้มีพ้ืนผิว
ละเอียดจะมองดู เป็นความขดัแยง้แต่  
 

        นอกจากน้ีจะพิจารณาถึง ฉากหลงั หรือ ผนงัของอาคาร ต่าง ๆ อยา่งเช่น กรณี
ของผนงั ถา้เป็น ผนงัของอาคาร ท่ีเป็นสีสวา่ง ๆ กจ็ะเลือกใชว้สัดุท่ีมีสีเขม้ เพ่ือให้
มองดูสวยข้ึน  



• หากเราตอ้งการให้มี ความกลมกลืนอาจจะ ใชพ้ื้นผิวท่ีหยาบ เช่น พนัธ์ุไมท่ี้มีใบ
ใหญ่ใบหนา หากวา่พ้ืนผิวหยาบ จะไวส่้วนหลงั ส่วนหนา้กจ็ะเป็นพ้ืนผิวค่อนขา้ง
จะปานกลาง หนา้สุดกจ็ะเป็นละเอียด 

• หากเป็นสนามหญา้เปิดกวา้ง ๆ จะใชห้ญา้นวลนอ้ย  
• หากใตร่้มไม ้ท่ีมีแสงไม่มากนกั จะใชห้ญา้มาเลเซีย  
• พ้ืนท่ีขนาดเล็ก อาจจะใชห้ญา้ท่ีละเอียด เช่น หญา้ญ่ีปุ่น การจดัสวน เพ่ือให้เกิด 

ความสวยงาม  
• สวนท่ีจดัซบัซอ้นเกินไป ไม่ไดบ่้งช้ีความสวยงาม ระยะยาว เพราะสวนท่ีจดัใหเ้กิด

ความสวยงาม อาจเป็นสวนท่ีจัดเรียบง่าย มีสนามหญา้เปิดกวา้ง ดูแลรักษาง่าย 
ยาวนาน และเสริมส่ิงก่อสร้างหลกัใหส้วยงามมากข้ึน 

เพิม่เตมิ 



วตัถุประสงคข์องการจดัสวน มี 3 ประการ คือ 
 
1. การจัดสวนในระบบของพชืผล จะตอ้งสนองตอบต่อ ความตอ้งการของคน คือ เอาคนเป็นศูนยก์ลาง
จะตอ้งเนน้ และกเ็อ้ืออ านวย ประโยชน์สูงสุด แก่คน ไม่วา่จะเป็น ดา้นร่างกาย หรืออ่ืน ๆ กิจกรรมท่ีคน
กระท าอยู ่เช่น ในสวนจะตอ้งมีทางเดิน ทางเดินเทา้ ทางถนนรถยนต ์ศาลาพกั มา้นัง่ สระวา่ยน ้า ท่ีละเล่น
กลางแจง้ มีตน้ไมย้นืตน้ เป็นร่มเงา ตามทางเดิน นอกจากน้ียงัมีไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดินเพื่อรักษา
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ มีการตดัเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้ม
ภายใน ป้องกนัมลพิษต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน 



2. การจัดสวน เพือ่ความสวยงาม เนน้ท่ีสุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามใหเ้กิด ความสุข
ทางดา้นจิตใจ อารมณ์ การจดัจะหลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุมก่อใหเ้กิด ความ
ประหลาดใจ เป็นการมุ่งเนน้ใหเ้กิดคุณค่า มีความล้ีลบั เพ่ือใหเ้กิดความคิด ความสนใจ 
ความระทึกใจ ความสร้างสรรค ์เช่น การจดัสวน ท่ีมีมุม น ้าพ ุน ้าตก ทางน ้าไหล ไมด้อก
สวยงาม เป็นตน้  



3. การจัดสวนเพือ่การทดลอง การศึกษา ทดลอง คน้ควา้ วิจยั ต่าง ๆ กรณีท่ีไดรั้บ พืช
พนัธ์ุ ใหม่มา วสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน การจัดสวน ใหม่ ๆ มา จะเป็น วสัดุอุปกรณ์ ท่ี
มนุษยผ์ลิตข้ึน หรือจาก ธรรมชาติ มาจดัประกอบเขา้กบั รูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็
ศึกษาว่า เหมาะสม หรือไม่ พืชพนัธ์ุ นั้นเจริญเติบโตไดดี้หรือไม่ เหมาะกบั รูปแบบ
ของสวน หรือไม่ วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ท่ีมุ่งเน้นการศึกษาการค้นควา้ และการ
ทดลอง เพ่ือหาค าตอบ ท่ีเหมาะสมนัน่เอง หาความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชพรรณ วสัดุกบั
รูปแบบของสวน หรือบางคร้ัง อาจจะมี การจดัสวน แบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นตน้แบบของ
การศึกษา 



1. ความกลมกลืนกนั (Unity) 
 ลกัษณะความกลมกลืนกนัภายในสวน
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพ้ืนท่ีของสวน อาคาร
สถานท่ีและตน้ไม่ท่ีใชป้ลกู 
 ลักษณะของพ้ืนท่ีสวน ได่แก่ รูปแบบ
ของพ้ืนท่ีทั่วไปในสวน เช่น เป็นรูปสามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียมรูปแบบต่างๆนับเป็นส่ิงส าคัญในการ
ก าหนดลกัษณะของสวนได ้ส่วนอาคารสถานท่ีกมี็
รูปแบบแตกต่างกนัไป เช่น อาคารในยุคสมยัเก่า, 
ใหม่ ฯลฯ 

หลกัศิลปในการออกแบบ (Principle of design) 



2. รูปแบบของสวน (Styles) 
    เดิมทีการจดัสวนมีอยู ่2 แบบ คือ 
 ก. การจดัสวนแบบ Formal Style คือ การจดัสวนท่ีอาศยัรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลกั เช่น จดั
รูปทรงตน้ไมเ้ป็นรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ทรงกระบอกและอ่ืนๆ รวมถึงนิยมจดัให้มีความสมดุลกนั 
(Symmetry) ทั้งดา้นซา้ยและขวา ซ่ึงตอ้งเหมือนกนัทุกอยา่ง 



       ข. การจดัสวนแบบ Informal Style คือ การจดัสวนท่ีไม่อาศยัรูปทรงเรขาคณิต เป็นหลกั 
แต่อาศยัหลกัความสมดุลในการจดัวางเป็นหลกั (Asymmetry) ทั้งดา้นซ้ายและขวา ไม่จ าเป็นตอ้ง
เหมือนกนั นิยมใชเ้สนโคง้มากกวา่เส้นตรง รูปทรงตน้ไม่เป็นอิสระ ตดัแต่งรูปทรงเป็นธรรมชาติ 



       ข. การจดัสวนแบบ Informal Style คือ 
การจดัสวนท่ีไม่อาศยัรูปทรงเรขาคณิต เป็น
หลัก แต่อาศัยหลักความสมดุลในการจัด
วางเป็นหลกั (Asymmetry) ทั้งดา้นซ้ายและ
ขวา ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั นิยมใช้เสน
โค้งมากกว่าเส้นตรง รูปทรงต้นไม่เป็น
อิสระ ตดัแต่งรูปทรงเป็นธรรมชาติ 



       ค. ต่อมาเน่ืองจากอิทธิพลของรูปทรงภาพเขียนสมยัใหม่ ท าให้มีการจดัสวนแบบ 
Abstract Style ข้ึน คือ จดัไมเ้ป็นกลุ่มใหญ่ เนน้เร่ืองราว การใชสี้ระหวา่งตน้ไม ้นิยม
ใชไ้มพุ้ม่ การจดัสวนแบบน้ีไดรั้บความนิยมทัว่ไปในยโุรปช่วง 20-30 ปีท่ีผา่นมา 



       ค. ต่อมาเน่ืองจากอิทธิพลของรูปทรงภาพเขียนสมยัใหม่ ท าให้มีการจดัสวนแบบ 
Abstract Style ข้ึน คือ จดัไมเ้ป็นกลุ่มใหญ่ เนน้เร่ืองราว การใชสี้ระหวา่งตน้ไม ้นิยม
ใชไ้มพุ้ม่ การจดัสวนแบบน้ีไดรั้บความนิยมทัว่ไปในยโุรปช่วง 20-30 ปีท่ีผา่นมา 


