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การออกแบบและตกแต่งภมทิศัน์การออกแบบและตกแตงภูมทศน

(Landscape Design)
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ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

1. ป้องกนัเสียงรบกวน
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ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

2. กรองฝุ่นละอองในอากาศ
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ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

3. ปิดบังส่วนทีไ่ม่น่ามองของพืน้ที่
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ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

4. สร้างพืน้ทีใ่ห้เกดิความเป็นส่วนตวั
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ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

5. เพือ่ประโยชน์ใช้สอย

Parkpoom@agri.ubu.ac.th 



ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

6. เพือ่ความสวยงาม 
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ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

7. เพิม่คุณค่าให้อาคาร สถานที่
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ุ



ประโยชน์และความสําคญัของการจดัสวน

8. ใช้สําหรับพกัผ่อน ออกกาํลงักาย กจิกรรมนันทนาการ
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คาํจาํกดัความคาจากดความ

สวน   ี่ ี่ ั ่ ไ ้ ป็  ื่สวน  : สถานททจดแตงไวสวยงามเปนการเฉพาะ เพอ

นันทนาการแบบต่างๆ หรือเพือ่วตัถุประสงค์บางอย่าง       ๆ ุ

มขีอบเขตแน่นอน ชัดเจน
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คาํจาํกดัความคาจากดความ

งานภมทิศัน์  ั  ่ ิ ี่ ี ื ้ ี่งานภูมทศน : การจด ตกแตงบรเวณทมพนทขนาด

ต่างๆกนั สร้างความรื่นรม สุนทรีย์ และยงัตอบสนองต่อๆ ุ

ประโยชน์ใช้สอยต่างๆอย่างมปีระสิทธิภาพ
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อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านภูมทิศัน์

1  กล่มผ้ออกแบบสวน  1. กลุมผูออกแบบสวน : 

                  ภูมสิถาปัตยนิก นักออกแบบจดัสวน

2. กล่มงานก่อสร้างทางภมทิศัน์ : 2. กลุมงานกอสรางทางภูมทศน : 

                  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  นักจดัสวน
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อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านภูมทิศัน์

3. กลุ่มผู้ผลติ/ผู้ค้า วสัดุพชืพนัธุ์ : 

                 ผู้ผลติ/ผู้ค้าไม้ดอก ไม้ประดบั  หญ้าสนาม 

ผ้ผลติ/ผ้ค้าวสัด อปกรณ์สําหรับประดบั ตกแต่งสวนผูผลต/ผูคาวสดุ อปุกรณสาหรบประดบ ตกแตงสวน

่ ้ ั4. กลุ่มผู้ดูแลรักษา : 

                 นักจดัสวน ดแลสวน สนามหญ้า                 นกจดสวน ดูแลสวน สนามหญา
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รปแบบสวน (Garden Style)รูปแบบสวน (Garden Style)

1. สวนประดิษฐ ์(Formal style)

2. สวนธรรมชาติ (Informal style)

3. สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 3. สวนจนตนาการ (Imaginative Style) 

4. สวนนามธรรม (Abstract Style)4. สวนนามธรรม (Abstract Style)
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1  สวนประดิษฐ์ (Formal style)1. สวนประดษฐ (Formal style)

   เปน็การจัดสวนโดยนํารูปทรงเรขาคณิตเข้ามาใช้ในการ

ใ ้ ั ส ้  ่ ั  ี ื่ออกแบบ ใชหลกสมดุลซาย ขวาเทากน จะมแกนกลางเพอ

ความสมดุลของสวนทั้งสองข้าง  และมีจุดเด่นดึงดูดสายตา ู

เช่น น้ําพุ หรือประติมากรรม พรรณไม้ส่วนใหญ่มักจะถูกตัด

แต่งเป็นรปทรงเฉพาะ   ปลกโดยเว้นระยะเท่าๆกัน    สวนแตงเปนรูปทรงเฉพาะ   ปลูกโดยเวนระยะเทาๆกน    สวน

ประดิษฐ์ใหค้วามรู้สึกเป็นทางการ มักใช้กับสวนขนาดใหญ ่

หรือสถานที่ราชการ สร้างความหรูหราและสง่างามให้กับ

อาคารและสถานที่
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อาคารและสถานท



1  สวนประดิษฐ์ (Formal style)1. สวนประดษฐ (Formal style)

    ไ ้ ี่ใ ้ ป ิ ์ ไ ้ ่ ั  ปั ี  ้    พรรณไม้ทีใช้สวนประดิษฐ์ ได้แก ชาดด ชาปตตาเวีย แก้ว

ชาฮกเกี้ยน ไทรชนิดต่างๆ เข็มอินเดีย เทยีนทอง ข่อยดัด เข็ม

พิษณุโลก และเฟื่องฟ้า ซึ่งต้องได้รับการตัดแต่งอย่างดี ทําให้

สวนประเภทนี้ต้องได้รับการดแลให้เรียบร้อยอย่เสมอ
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สวนประเภทนตองไดรบการดูแลใหเรยบรอยอยูเสมอ



1  สวนประดิษฐ์ (Formal style)1. สวนประดษฐ (Formal style)

   ส่ ป ใ ั ส ป ิ ์ (F l t l )   สวนประกอบในการจดสวนประดษฐ (Formal style)

ประกอบด้วย  ทางเดิน  ถนน  ลานพื้นแข็ง  สนามหญ้า 

แปลงพันธุ์ไม้  สระน้ํา  น้ําพุ  ศาลาพักร้อน อนุสาวรีย์ รูปปั้น
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สวนแบบประดษิฐ์ (Formal Style)

Parkpoom@agri.ubu.ac.th 



2  สวนธรรมชาติ (Informal style)2. สวนธรรมชาต (Informal style)

   ส ี่ ั ึ้ โ ี ช ิ ั ใช้ ส้ โ ้ ใ   สวนทจดขนโดยเลยนแบบธรรมชาต มกใชเสนโคงในการ

ออกแบบ ซึง่ช่วยให้เกดิรูปทรงอิสระ สวนมีรูปแบบที่ร่มรื่น

สบายตา มีการนําวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่ง สวน

รปแบบนี้นิยมจัดทั่วไปตามบ้านพักอาศัย และสถานที่ต่างๆ
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รูปแบบนนยมจดทวไปตามบานพกอาศย และสถานทตางๆ



สวนแบบธรรมชาต ิ(Informal Style)( y )
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หลักการจัดสวนหลกการจดสวน

แบบธรรมชาติ

Logical unity : จัดอยา่งเหมาะสม มีเหตุผลg y ุ

Economic unity : เน้นประหยัด เรียบง่าย ใช้ประโยชน์

Aesthetic unity : สร้างสุนทรียภาพ ความสวยงามมีคุณค่า ุ ุ

Spiritual unity : ดูมีความลึกซึ้ง มีจิตวิญญาณ
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3. สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 3. สวนจนตนาการ (Imaginative Style) 

มักจะจัดเฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเพื่อการแสดง นิยมนํา

สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมในอดีตมาเป็นส่วนประกอบในสงกอสรางทางสถาปตยกรรมในอดตมาเปนสวนประกอบใน

สวน เช่น เสากรีก โรมัน กําแพงเมือง ซุ้มประตู เพื่อใหเ้ข้ากับ

้บรรยากาศและเนื้อหาที่จัดแสดง บางลักษณะจะตัดแต่งต้นไม้

เป็นเรื่องราวของคน สัตว์
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เปนเรองราวของคน สตว



3. สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 

Topiary Garden
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3. สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 3. สวนจนตนาการ (Imaginative Style) 
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3. สวนจินตนาการ (Imaginative Style) 3. สวนจนตนาการ (Imaginative Style) 
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The Lost Gardens of Heligan ในสหราชอาณาจกัร
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4  สวนนามธรรม (Abstract Style)4. สวนนามธรรม (Abstract Style)

เหมือนการวาดภาพ งานศิลปะลงไปในสวน เป็นการนําต้นไม้

ป ื ั ใ ้ ี ั  ส้ ส  ี ่ ่  ื ปมาปลูกหรอจดวางให มจงหวะ เสนสาย มชองวาง หรอรูป

ตามหลักศิลปะ เหมือนการสร้างงาน จิตรกรรม บนผืนผ้า เน้น

การจัดเพื่อถ่ายทอด ความรู้สึก ความบันดาลใจในงาน ศิลปะ

ของศิลปินผ้สร้าง กับประโยชน์ใช้สอย
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ของศลปนผูสราง กบประโยชนใชสอย



สวนประเภทอืน่ๆ

สวนญีปุ่่น สวนบาหลี
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สวนประเภทอืน่ๆสวนประเภทอนๆ

สวนผนัง สวนนํา้
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สวนผนง สวนนา



สวนประเภทอืน่ๆสวนประเภทอนๆ

ิ ฟ้
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สวนหิน สวนดาดฟ้า



HardscpaeHardscpae & & SoftscapeSoftscape

ดด

      ่ ี่ ป็ โ ้ ิ่ ่ ้  ( d )  ่        ส่วนทีเป็นโครงสร้างสิงก่อสร้าง (Hardscpae)  เช่น 

ที่นั่ง ศาลา โคมไฟ รวมถึงการปูพื้นด้วยไม้ แผ่นซีเมนต์ แผ่นู

หินทราย เปน็ต้น ทําให้เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

เช่น ลานนั่งเล่น ทางเดินในสวนได้สะดวกขึ้น
Parkpoom@agri.ubu.ac.th 

เชน ลานนงเลน ทางเดนในสวนไดสะดวกขน



HardscpaeHardscpae & & SoftscapeSoftscape
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HardscpaeHardscpae & & SoftscapeSoftscape
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HardscpaeHardscpae & & SoftscapeSoftscape

ดด

      ส่วนที่อ่อนนุ่ม (Softscape) หมายถึง ส่วนที่เป็น

องค์ประกอบทางธรรมชาติ ได้แก่ พรรณไม้ น้ํา สนามหญ้าองคประกอบทางธรรมชาต ไดแก พรรณไม นา สนามหญา

โดยเป็นส่วนที่ช่วยลดความแข็งกระด้างของ Hardscape
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HardscpaeHardscpae & & SoftscapeSoftscape

ดด
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ดด

  การออกแบบสวนควรจะมีทัง้ส่วนที่เป็นโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง   การออกแบบสวนควรจะมทงสวนทเปนโครงสรางสงกอสราง 

(Hardscpae)   และส่วนที่ออ่นนุ่ม (Softscape)  เพื่อใหเ้กิด

้ความสมดุล ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในสวนแล้วยังทําให้

สวนสวยงามมีชีวิตชีวาอีกด้วย 
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สวนสวยงามมชวตชวาอกดวย 
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์ปองค์ประกอบของสวน

1. อุปกรณ์ตกแต่งสวน และสิ่งก่อสร้างในสวน

2. พนัธ์ไม้2. พนธุไม
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1  อปกรณ์ตกแต่งสวน และสิ่งก่อสร้างในสวน

หิน สะพาน ลานพกัผ่อน

1. อุปกรณตกแตงสวน และสงกอสรางในสวน

หน

นํา้ตก

สะพาน

ทางเดนิเท้า

ลานพกผอน

เรือนต้นไม้

ลาํธาร

ี ิ

ประตูสวน

ั้

ซุ้มต้นไม้

ตะเกยีงหิน

อ่างนํา้หิน

รัว

บนัได

ลานจอดรถ

แสงในสวนอางนาหน

บ่อนํา้

้

บนได

ม้านั่งในสวน ระบบการให้นํา้

นําพุ

เกาะกลางนํา้

ศาลา

สระนํา้ สระว่ายนํา้
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เกาะกลางนา สระนา สระวายนา



หินและกรวดหนและกรวด
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นํา้ในสวน

  ช่วยสร้างความสดชื่นให้กบัสวน 

ี ํ ้ ้ ้ ึเสียงของนําสามารถสร้างความรู้สึก

อนัหลากหลายทั้งสงบ สดชื่น ตืน่เต้น 

่ ิ ่ใ ปร่าเริง และสนุกสนาน อยู่ในรูปแบบ

ของ นํา้ตก บ่อนํา้ ลาํธาร นํา้พุ
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ประตมิากรรม

เครื่องปั้นดนิเผาในสวน

ประตมิากรรมในสวนจดัวางเพือ่ความ

สวยงามหรือเป็นสัญลกัษณ์สื่อแนวคดิญ

ของสวน อาจประยุกต์เลอืกใช้โอ่ง ไห เป็น

ภาชนะใส่นํา้และตั้งโชว์เพือ่ความสวยงาม
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สระว่ายนํา้
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ตะเกยีงหิน
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รั้วและทางเข้า
่เป็นส่วนทอียู่ด้านหน้า เป็นหน้าตา

ของบ้าน หากมกีารตกแต่งให้สวย 

งามย่อมเป็นสิ่งดงึดูดให้น่ามอง
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ทางเดนิในสวน
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ลานในสวน เป็นส่วนที่ตอ้งเหยยีบย ํา่อยูเ่ป็น

่ประจาํ หรือเป็นที่วางเฟอร์นิเจอร์

สามารถเพิ่มความน่าสนใจดว้ย

ลวดลายลกูเล่นทาํใหดู้น่าสนใจ
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บันไดในสวน
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สะพานในสวน
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เฟอร์นิเจอร์ในสวน ควรเลอืกวสัดุทีม่คีวามคงทนต่อแสงแดด และความชื้น 

้เช่น ไฟเบอร์ อลัลอย เหลก็ทาสีนํา้มนั พลาสติก หาก

เป็นไม้ควรทาด้วยนํา้ยารักษาเนือ้ไม้
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เก้าอี ้ม้านั่ง
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ศาลาในสวน
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เรือนต้นไม้ ซุ้มต้นไม้
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แสงไฟในสวน

  ช่วยสร้างบรรยากาศและเน้นจุดเด่น

ใ ใ ้ ่ ใ ใ ้ ้ ึภายในสวนให้น่าสนใจ ให้ความรู้สึก

ปลอดภยัยามคํา่คนื และเป็นการช่วย

ื ใ ้ ื ้ ีใ่ยดืเวลาการใช้พนืทใีนสวน
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บ้านสุนัข บ้านนก
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ถงัขยะ
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ลานจอดรถ
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ใ ้ ํ ้ระบบให้นํา
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องค์ประกอบต่างๆในการจดัสวนองคประกอบตางๆในการจดสวน

2  พนัธ์ไม้

ไ ้ ื ้

2. พนธุไม

1) ไม้ยนืต้น

2) ไ ้ ่

3) ไม้คลมดนิ  

2) ไม้พมุ

3) ไมคลมุดน  

4) ไม้เลือ้ย 4) ไมเลอย 

5) หญ้า
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องค์ประกอบต่างๆในการจดัสวนองคประกอบตางๆในการจดสวน

6) ไ ้ ํ ้   

2. พนัธุ์ไม้

6) ไมนา  

7) ไม้ริมนํา้  7) ไมรมนา  

8) ไม้ในร่ม  8) ไมในรม  

9) ไม้ดดั9) ไมดด
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การเลอืกใช้พนัธุ์ไม้

1. ขนาด  รูปทรง

2. ผวิสัมผสัใบ ผลดัใบ/ไม่ผลดัใบ

3. สี/ขนาดดอก ช่วงการมดีอก กลิน่
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การเลอืกใช้พนัธุ์ไม้

4. ลกัษณะนิสัยของพชื (ดนิ ความชื้น แสง โรค/แมลง)

5. อตัราการเจริญเตบิโต ระยะปลูก 

6. ผล(รับประทานได้/ไม่ได้)( )
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พนัธุ์ไม้ทีไ่ม่เหมาะสําหรับใช้จดัสวน 

1. กิง่ก้านเปราะหักง่าย  

2. มหีนามแหลมคม

3. ระบบรากแขง็แรงทําลายโครงสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง

4. ดอกให้กลิน่เหมน็   
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พนัธุ์ไม้ทีไ่ม่เหมาะสําหรับใช้จดัสวน 

5. มนีํา้ยางหรือผลเป็นพษิ  

6. ใบร่วงมาก   

7. ไม่ทนต่อโรคและแมลง 

8. ดูแลรักษายาก
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ั้ ิ ี ใ ่ ิ ั ์ขนัตอน และวธิีการในการออกแบบ ตกแต่งภูมทิศัน์

1. ขั้นตอนการออกแบบ

2. ขั้นตอนการดาํเนินการจัดสวน

3. การประเมนิราคา3. การประเมนราคา
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้1. ขั้นตอนการออกแบบ

์วตัถุประสงค์  ความต้องการ  แนวความคดิในการออกแบบ

มุมพกัผ่อน  สนามเดก็เล่น  

ปลกไม้บังสายตา กนัเสียง กรองฝ่น ปลูกไมบงสายตา กนเสยง กรองฝุน 

ต้องการร่มเงา ไม้ดอกหอม 

ไ ้ ี่ ั ่ไม้ทดีูแลรักษาง่าย
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1. ขั้นตอนการออกแบบ

1) กาํหนดประโยชน์ใช้สอยและมุมมอง

2) การแบ่งพืน้ที ่(Space)

3) จดัวางองค์ประกอบ (Composition)
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3) จดัวางองค์ประกอบ (Composition)

องค์ประกอบศิลปะ : เส้น (Line)

สี (Color)

ป ่ ( )

ผวิสัมผสั (Texture)

รูปราง (Shape)

รปทรง (Form)รูปทรง (Form)
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3) จดัวางองค์ประกอบ (Composition)

หลกัในการออกแบบ :     สมดุล 

่สัดส่วน/จังหวะ

ื ั ้ความกลมกลนื/ขัดแย้ง 

สี ส 

ผวิสัมผสั ผวสมผส 

ทีว่่าง
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้1. ขั้นตอนการออกแบบ

4) การเขียนแบบ : Plan   
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้1. ขั้นตอนการออกแบบ

4) การเขียนแบบ : Elevation
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้1. ขั้นตอนการออกแบบ

4) การเขียนแบบ : Section
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้1. ขั้นตอนการออกแบบ

4) การเขียนแบบ : Perspective
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้1. ขั้นตอนการออกแบบ

5) ทําแบบจาํลอง (Model)

Parkpoom@agri.ubu.ac.th 



้2. ขั้นตอนการดาํเนินการจัดสวน

1) การเตรียมพืน้ที่  รื้อถอนต้นไม้เดมิทีไ่ม่ใช้

2) ปรับพืน้ที่

3) งานก่อสร้าง (ตอกเสาเข็ม นํา้ตก บ่อ ลาํธาร ระบบกรองนํา้

4) ระบบระบายนํา้
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้2. ขั้นตอนการดาํเนินการจัดสวน

5) ขุดหลุมปลูกไม้ใหญ่  

6) วางหิน/งานประตมิากรรม

7) ปรับระดบัผวิสนาม

8) ขุดหลุมเตรียมแปลงปลูกไม้พุ่ม ไม้คลมุดนิ  

Parkpoom@agri.ubu.ac.th 



้2. ขั้นตอนการดาํเนินการจัดสวน

9) วางแนวทางเดนิ

10) จดัวาง/ตดิตั้งวสัดุ อุปกรณ์ประดบัสวน 

11) วางระบบให้นํา้

12) วางระบบไฟ/เสียงในสวน  

13) ปลูกหญ้า
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3. การประเมนิราคา

1) การเตรียมพืน้ที่

2) งานก่อสร้าง

3) วสัดุอุปกรณ์ประดบัสวน

4) พนัธุ์ไม้
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3. การประเมนิราคา

5) ค่าแรง

่6) ค่าออกแบบ

่ ํ ิ ้ ํ ไ7) ค่าดาํเนินการ  (ต้นทุน กาํไร)
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การดูแลรักษาสวน

1  การรดนํา้ 1. การรดนา 

2  ใส่ป๋ย 2. ใสปุย 

3  พรวนดนิ 3. พรวนดน 
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การดูแลรักษาสวน

4  ตดัแต่งต้นไม้4. ตดแตงตนไม

5  ฉีดพ่นยารักษาโรค/แมลง 5. ฉดพนยารกษาโรค/แมลง 

ั ้ 6. การดูแลรักษาสนามหญ้า
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