เอกสารประกอบการเรียนการสอน

เรื่อง วัสดุอุปกรณการจัดสวน
ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จัดทําโดย
นางอารี ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโนนหันวิทยายน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

คํานํา
เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนฉบั บ นี้ ได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น สื่ อ เสริ ม
ประกอบหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
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สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดสวน ครูมักประสบปญหาในเรื่องการ
ใหนักเรียนไดเรียนรูจากของจริง เนื่องจากในทองถิ่นอาจจะไมมีใหพบเห็น การสราง
เอกสารประกอบการสอนเลมนี้ขึ้นใชจึงเปนการชวยใหนักเรียนไดมองเห็นภาพ รูจัก
การจัดหมวดหมูและการนําไปใช ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญกอนนําไปปฏิบัติจริง
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้คงเปน
ประโยชนกับการเรียนการสอนกลุมวิชางานเกษตร พอสมควร
อารี ราชสาร
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คําชี้แจง
1. อานคําชี้แจงใหละเอียดเพื่อประโยชนในการศึกษาบทเรียน
2. พยายามศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถเพราะเปนกิจกรรมที่จะ
ใชเปนพื้นฐานในการออกแบบจัดสวนตอไป
3. นักเรียนตองตั้งใจปฏิบัติงาน ไมกอกวนผูอื่น และไมชักชวนเพื่อนใหออกนอกลู
นอกทาง
4. นักเรียนตองมีความซื่อสัตย โดยการทําใบงาน และแบบทดสอบดวยตนเอง
โดยไมดูเฉลย เพื่อใหไดรับความรูในเนื้อหาจริง ๆ
5. สืบคนเพิ่มเติมในเว็บไซต
http://www.kruaree.inf.th
และเว็บไซตที่เกี่ยวของ

ผลการเรียนรู
อธิบายความรูพื้นฐานการจัดสวนไดอยางถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกวัสดุอุปกรณในการจัดสวนไดอยางถูกตอง
2. บอกเครือ่ งมือที่ใชในการเตรียมดิน จัด ตกแตงและดูแลรักษาสวนได

สาระสําคัญ
การจัดสวนมีหลักฐานทางประวัติศาสตรมายาวนาน ใหประโยชนทั้งดาน การใชพื้นที่
ใหเปนประโยชน ความงามของสวนสามารถชวยจรรโลงจิตใจ และ ชวยชดเชยความเครียด
ของมนุษยที่เกิดจากความเจริญดานวัตถุ และชวยใหมนุษยดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง วัสดุอุปกรณการจัดสวน

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 5 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที
1. เครื่องมือที่ใชการเตรียมดิน ไดแก
1.1………………………………………………………….
1.2……………………………………………………….…
1.3…………………………………………………………..
2. เครื่องมือที่ใชการจัดสวน ไดแก
2.1………………………………………………………….
2.2……………………………………………………….…
2.3…………………………………………………………..
3. เครื่องมือที่ใชการดูแลสวน ไดแก
3.1………………………………………………………….
3.2……………………………………………………….…
3.3…………………………………………………………..
4. หินที่นิยมนํามาใชในการจัดสวน ไดแก
4.1………………………………………………………….
4.2……………………………………………………….…
4.3…………………………………………………………..
5. หลักในการเลือกใชกอนหินประกอบสวน ประกอบดวย
5.1………………………………………………………….
5.2……………………………………………………….…
5.3…………………………………………………………..
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วัสดุอุปกรณ
การจัดสวน
แนวคิด

ในการเริ่มตนดําเนินการจัดสวน เราจะตองเคลียรและปรับสภาพพื้นที่ ปรับระดับ
ทําเนินดินหรือขุดหลุม ในขั้นตอนนี้เราจะตองใชเครื่องมือหลายอยางเชน จอบ เสียม พลั่ว
คราด อีเตอร ชะแลง ปุงกี๋ มีด ขวาน คอนปอนด รถเข็น และลูกกลิ้ง เปนตน สิ่งเหลานี้
เราจะตองเตรียมไวเพื่อใชดําเนินการ

อุปกรณการจัดสวน

อุปกรณที่จําเปนในการจัดสวนมีดังนี้
1. จอบ เปนอุปกรณสําคัญในการเริ่มจัดสวน มีทั้งจอบสําหรับขุดและจอบสําหรับ
ถาก ซึ่งตางกันที่ลักษณะของหนาจอบ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
- จอบขุด หนาจอบจะโคงเวา เหมาะสําหรับขุดหลุมปลูกตนไม
- จอบถาก หนาจอบจะเปนแนวตรง เหมาะสําหรับใชในการยอยดิน ถากหญา หรือ
ปรับระดับพื้นใหเรียบ
2. พลั่วมือ เสียมเล็ก เปนอุปกรณใชสําหรับตักทรายหรือดินผสมเพื่อลงหลุมปลูก
นอกจากนี้ยังใชในการพรวนดินและขุดดินบริเวณรอบๆ โคนตนไม
3. บุงกี๋ เปนอุปกรณสําหรับขนดิน ปุย เศษวัชพืช และขยะตางๆ ในสวน ควรเลือก
ที่มีน้ําหนักเบา เพื่องายตอการขนยาย
4. คราด เปนอุปกรณสําหรับโกยเศษใบไมตางๆ ในสวน
5. บัวรดน้ํา สายยาง เปนอุปกรณใหน้ําตนไม
6. กรรไกรตัดแตง เลื่อย เปนอุปกรณที่ใชตัดแตงกิ่งไมที่รกเกินไป มีหลากหลาย
รูปแบบใหเลือกใชงานตามความเหมาะสม
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7. เครื่องตัดหญา กรรไกรตัดหญา มีหลายแบบใหเลือกใช ในกรณีพื้นที่แคบอาจใช
เครื่องตัดหญาขนาดเล็ก หากเปนสนามหญา
กวางๆควรใชรถตัดหญา เพื่อความสะดวก หรือพื้นที่ที่เปนเนินไมเรียบอาจใชกรรไกรตัด
หญาจะสะดวกกวา
8. กระบอกฉีดน้ํา ใชสําหรับฉีดยาปองกันกําจัดโรคแมลง หรืออาจฉีดใหปุยทางใบ
แกพืช
9. ถุงมือ เปนอุปกรณปองกันมือจากการทําสวน เวลาขุดดินหรือยกกระถางเปนตน
10. รองเทาบูท เพื่อความสะดวกในการย่ําดินที่แฉะหรือตองแชน้ําตื้น
คําแนะนํา
อุปกรณตางๆในสวนขางตนนั้นอาจไมจําเปนตองหาซื้อมาใชทุกชิ้น อาจเลือกซื้อ
เฉพาะชิ้นที่จําเปนเทานั้นก็พอ ขอสําคัญคือหลังจากใชอุปกรณเสร็จแลวทุกครั้ง ควรทํา
ความสะอาดแลวทาน้ํามันเคลือบกันสนิมดวย เพื่อที่อุปกรณจะไดไมชํารุดกอนเวลาอันควร
และอยูกับคุณไปนานๆ

ภาพที่ 1.161 สวนเฉลิมพระเกียรติ
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.162 สวนหนา ร.ร.อบจ.เชียงราย
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร
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อุปกรณตกแตงสวน

ไฟฟา เมื่อมีสวนและสนาม สิ่งที่ขาดไมไดคือแสงสวางที่จะใหกับสวนในเวลา

กลางคืน วัตถุประสงคในการใชไฟก็มีหลายอยาง ใหความสวางในสวนโดยทั่ว ๆ ไป หรือ
จุดใดจุดหนึ่ง ใชสองทางเดินใหสะดวกปลอดภัย ใชสองกับตนไมใหเห็นรูปฟอรมและเงา ที่จะ
สรางบรรยากาศใหสวยงามขึ้น รูปแบบและชนิดของไฟฟาก็ตองพิจารณาใหเขากับสวนเปนราย
ๆ ไป อาจจะ
เปนไฟโคมมีเสาสูง เสาเตี้ย ติดผนังหรือรั้ว

หินที่ใชตกแตงสวน

1. หิน
การออกแบบจัดสวน กอนหินเปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหการจัดมีคุณคา
มีความงาม เมื่อจะนํากอนหินไปใชก็จะตองเลือกกอนหินใหเหมาะสมทั้งในเรื่องความงาม
ราคา และความ สะดวกจากแหลงขนสง
ชนิดของกอนหิน แบงออกเปน 5 ชนิด คือ
1.1 กอนหินทะเล
1.2 กอนหินภูเขา
1.3 กอนหินแมน้ํา ลําธาร น้ําตก
1.4 กอนกรวด
1.5 กรวดทรายขนาดเล็ก
1.1 กอนหินทะเล หมายถึงกอนหินที่มีขนาดตาง ๆ กันที่นํามาจากทะเล มีอยู
ตามเกาะทั่วไป ลักษณะของกอนจะกลม รียาว เวาแหวง ผิวละเอียด ดวยการเซาะของ
กระแสน้ํา สวยงามมาก มีหลายสี เชน น้ําตาล แดง เทา เปนตน

ภาพที่ 1.163 ภาพกอนหินทะเล
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=242197
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1.2 กอนหินภูเขา เปนกอนหินที่นํามาจากภูเขาทั่ว ๆ ไปของเมืองไทย
แตคุณภาพของความงามจะสูหินทะเลไมไดเพราะผิวหยาบลักษณะของกอนจะไมกลมหรือ
เวาแหวง แตหินภูเขาที่สวยงามจะมีที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ซึ่งมีคุณคาทางความ
งามพอจะเทียบกับหินทะเลได บางทีอาจจะพบลักษณะของกอนที่มีรูปรางสวยงามเปนชอง
เวาแหวงจากรอยเซาะของน้ําฝน มี ตั้งแตสีขาว ชมพู เทา ดํา เปนที่นิยมของนักออกแบบ
จัดสวนรองลงมาจากหินทะเล

ภาพที่ 1.164 หินภูเขา สวนวัดหลวงพอโต อ.สีควิ้
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.165 หินภูเขา สวนวัดหลวงพอโต อ.สีควิ้
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

1.3 กอนหินแมน้ํา เปนกอนหินที่มาจากแมน้ํา ธารน้ํา น้ําตก ตามภูเขาทั่วไป เปน
หินที่ไมมีคุณคาทางความงามเทาใด ลักษณะกอนจะกลมมนหรือกลมแบน และสวนใหญ
เปนสีน้ําตาล เทาเขม จะไมสงเสริมความงามใหสวนมากนัก

ภาพที่ 1.166 หินแมน้ํา
ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.
php?id=ppss&month=26-082008&group=3&gblog=156

ภาพที่ 1.167 หินแมน้ําโขง
ที่มา : http://www.hflight.net/forums/topic/
59-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2
%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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หินแมน้ําโขง เปนหินที่มีคุณคาทางความงามมาก ผิวละเอียดเปนมันสีดําและเทา
เขม กอนกลมและเวาแหวง ในลักษณะตาง ๆ
1.4 กอนกรวด เปนกอนที่มีขนาดเล็ก ลักษณะกลม รี กลมแบน มีทั้งกรวดทะเล
และ กรวดแมน้ํา แตกรวดทะเลจะมีความสวยงามมากทั้งรูปทรงและผิว สีขาว เทา น้ําตาล
ถาใชจัดสวนจะสวยงามมาก ดูแลวไมแข็งกระดางเหมือนกรวดแมน้ํา

ภาพที่ 1.168 กอนกรวด
ที่มา : http://tour.bknowledge.org/showpic.php?
glid=158&mid=19&gid=

1.5 กรวดทรายขนาดเล็ก (กรวดที่ใชทําหินลางผนังอาคาร) ใชจัดสวนหินทําธารน้ํา
แทนน้ําจริง ๆ โดยใชคราดคราดใหเปนเสนคลายสายน้ํา
การจัดสวนนั้น ถาใชกอนหินเปนองคประกอบเพียงอยางเดียวหรือจะใชรวมกับ
ตนไม กอนหินควรจะมีลักษณะเดนดวยรูปทรงเปนพิเศษจึงจะดี ถากอนหินไมสวยงามควร
จะใชกรวดเขาไปชวยเพิ่มคุณคาของความงามเขาไปอีกจึงจะดีมาก เพราะกรวดจะชว ย
สงเสริมกอนหินและสวนอื่น ๆ ใหงดงามยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1.169 กรวดทราย
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
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หลักการใชกอนหินในการจัดสวน

การใชกอนหินจัดสวนไมประดับควรคํานึงถึง
1. รูปทรง ขนาด และสีของกอนหินวาเหมาะกับแบบและพื้นที่อยางไร
2. ตนไมที่ใชกับกอนหินควรสงเสริมกอนหินใหเดน ตนไมตองไมใหญจนขมกอนหิน
3. อาคาร กอนหินเมื่อรวมกลุมกันหรือรวมกับตนไมในบริเวณนั้น ดูแลวควรมี
น้ําหนัก หรือคุณคาเหมาะสมกับอาคาร ไมควรใชกอนหินที่มีขนาดเล็กมากกับอาคารที่ใหญ
มาก ถาอาคาร ใหญมากควรใชพื้นที่ที่มีกรวด กอนหินจํานวนมากในพื้นที่กวางจึงจะ
สวยงาม
4. พื้นที่ การใชกอนหินก็มีความสําคัญตอพื้นที่มาก ถาพื้นที่เปนบริเวณกวาง
กอนหินที่นํามาใชจัดควรจะเปนกอนโตพอที่จะไมใหความกวางของสนามกลืนจนหมด
ความสําคัญ และควรจะนําตนไมมารวมกับกอนหินใหเปนกลุมใหญก็ได
5. การวางกอนหิน ควรจะวางใหเปนธรรมชาติมากที่สุด จะวางกอนหินในแนวนอน
แนวตัง้ ตามแบบใดก็ไดที่เห็นวาดีที่สุด ไมควรตั้งกอนหินเอียง ควรตั้งใหมั่นคง

ภาพที่ 1.170 การวางกอนหินในสวนวัดหลวงพอโต
ที่มา : ภาพถายโดย อารี ราชสาร
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การเลือกกอนหินตกแตงสวน

การจัดสวนไมประดับ ผูออกแบบจะตองเลือกใชกอนหินที่มีลักษณะงดงามจากหิน
ทะเล แมน้ํา ลําธาร และน้ําตกถาเปนหินจากภูเขาจะตองไมใชกอนหินที่ระเบิดจากภูเขาเปน
อันขาด เพราะมีเหลี่ยมคมมากมายไมเปนธรรมชาติไมกลมกลืนกับตนไมที่ใชปลูกรวมกันหรือ
สิ่งประกอบอื่น ๆ กอนหินที่เปนธรรมชาติจากทะเลหรือจากแมน้ําลําธาร จะเปนองคประกอบ
ที่สําคัญสามารถชวยสงเสริมคุณคาทางความงามในแบบธรรมชาติมากที่สุด และควรเลือกใช
กอนหินที่มีลักษณะตาง ๆ กันตามความเหมาะสมของแบบและบริเวณที่จะใชตกแตง
หินเทียม
ปจจุบันไดมีการผลิตหินเทียมออกมาจําหนายเพราะมีน้ําหนักเบา สามารถนําไปจัด
ตกแตงบนที่สูงไดงาย ราคาไมแพงมาก มีขนาดรูปรางแตกตางกันและที่ประกอบเปนน้ําตก
ยอม ๆ เลยก็มี

ภาพที่ 1.171 หินเทียม
ที่มา : การจัดสวน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
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กอนหินในลักษณะแบบตาง ๆ ไดแก

ภาพที่ 1.172 กอนหินทรงเตี้ย
ที่มา : วัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.173 กอนหินทรงสูง
ที่มา : วัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.174 กอนหินทรงกลมและคอดกิว่ ผิวเรียบ
ที่มา : วัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.175 กอนหินทรงแบนราบแบบหลังเตา
ที่มา : วัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.176 กอนหินทรงโคง เวาแหวง คลายรูปทรง
อิสระ
ที่มา : วัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 1.177 กอนหินทรงโคง เวาแหวง คลายรูปทรง
อิสระ
ที่มา : วัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร
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หลักการจัดวางวัสดุตกแตงสวน

1.การจัดวางกอนหินตกแตงสวน
การจัดวางกอนหินในการจัดสวนนั้นมีความสําคัญมาก
เพราะ กอนหินมีลักษณะของกอนที่แตกตางกันควรพิจารณา
วาจะตั้งดานใดของกอนจึงจะสวยงามเปนธรรมชาติ เมื่อปลูก
ตนไมขางกอนหินแลวจะสงเสริมใหเกิดความงาม การวางกอน
หินควรจะเลือกวาในกลุมนั้น จะใชกอนหินกี่กอน ถาใช 3 กอน
ควรวางใหมีชวงจังหวะที่เหมาะสม เชน วางในแบบสามเหลี่ยม
จะเป นสามเหลี่ ยมด านเท าหรื อสามเหลี่ ย ม ด า นไม เ ท า ก็ ไ ด
การวางกอ นหิน บนพื้น สนามหญา จะไมว างในแนวเดี ยวกั น
เพราะปลูกตนไมจัดประกอบดวยกันยาก แตละกอนจะบังกัน
การจัดวางกอนหินตองคํานึงถึงหลักการออกแบบเชน สัดสวน
ของกอนหิน ชองวางระหวางกอนหินและตนไม
2. วัสดุอื่น ๆ
วัสดุอื่นๆ ไดแก แผนหินกาบ อิฐมอญ ศิลาแลง ตอไม
โคมไฟ รู ป ป น สลั ก เครื่ อ งป น ดิ น เผา ตะเกี ย งหิ น สะพาน
จําลอง เกาอี้สนาม ฯลฯ วัสดุเหลานี้สามารถนํามาใชตกแตง
สวนใหสมบูรณทั้งดานสุนทรียและประโยชนใชสอย
3. น้ํา
น้ําเปนสวนประกอบที่สําคัญของการจัดสวนไมประดับ
เชน ใชทําสระน้ํา น้ําตก ธารน้ํา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยลดความ
แข็งกระดางขององคประกอบอื่น ๆ และยังใหบรรยากาศที่
สดชื่นเปนธรรมชาติมากขึ้น
4. ทางเดิน
สวนหลาย ๆ สวน จําเปนจะตองมีทางเดินประกอบ
เพราะหากไมมี ผูคนก็จะพากันเดินย่ําเปนทางตามความเคย
ชิน ผลสุดทายสนามหญาสวนนั้นก็จะเสียไปเลย จึงควรจัด
สวนนั้นเปนทางเดินเสียเลยเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย วัสดุ
ที่ใชทําทางเดินอาจจะมีตั้งแตการกออิฐถือปูนในสวนสาธารณะ
หรือ ทางเดิน เล็ ก ๆ ตามธรรมชาติ ในสวนขนาดเล็ก วั สดุ ที่
นิยมใชไดแก หินชั้น อิฐมอญ ศิลาแลง หินกาบ กรวดทราย
ลาง หินทราย หินชนวน หรือแผนทางเดินสําเร็จรูปเปนตน

ภาพที่ 1.178-1.183 การวางกอนหิน
ที่มา : การจัดสวน,
พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
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หลักสูตรทองถิ่น
สวนสวยดวยสองมือ

ใบงานที่ 1.5
ใชเวลาปฏิบัติงาน 20 นาที
เรื่อง วัสดุอุปกรณการจัดสวน สอนโดย นางอารี ราชสาร

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกภาพสวนที่ประดับตกแตงดวยกอนหินที่นักเรียนชอบที่สุด
ติดลงในชองสี่เหลี่ยม พรอมบรรยายความรูสึกและเหตุผลที่ชอบ

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง วัสดุอุปกรณการจัดสวน

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 5 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที
1. เครื่องมือที่ใชการเตรียมดิน ไดแก
1.1………………………………………………………….
1.2……………………………………………………….…
1.3…………………………………………………………..
2. เครื่องมือที่ใชการจัดสวน ไดแก
2.1………………………………………………………….
2.2……………………………………………………….…
2.3…………………………………………………………..
3. เครื่องมือที่ใชการดูแลสวน ไดแก
3.1………………………………………………………….
3.2……………………………………………………….…
3.3…………………………………………………………..
4. หินที่นิยมนํามาใชในการจัดสวน ไดแก
4.1………………………………………………………….
4.2……………………………………………………….…
4.3…………………………………………………………..
5. หลักในการเลือกใชกอนหินประกอบสวน ประกอบดวย
5.1………………………………………………………….
5.2……………………………………………………….…
5.3…………………………………………………………..

แนวการตอบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
1. เครื่องมือที่ใชการเตรียมดิน ไดแก
1.1 จอบ
1.2 เสียม
1.3 อีเตอร
2. เครื่องมือที่ใชการจัดสวน ไดแก
2.1 จอบ
2.2 เสียม
2.3 ชอนปลูก
3. เครื่องมือที่ใชการดูแลสวน ไดแก
3.1 บัวรดน้ํา
3.2 เครื่องพนยา
3.3 สายยาง
4. หินที่นิยมนํามาใชในการจัดสวน ไดแก
4.1 หินทะเล
4.2 หินภูเขา
4.3 หินแมน้ํา
5. หลักในการเลือกใชกอนหินประกอบสวน ประกอบดวย
5.1 รูปทรง ขนาด และสีของกอนหินวาเหมาะกับแบบและพื้นที่อยางไร
5.2 ตนไมที่ใชกับกอนหินควรสงเสริมกอนหินใหเดน ตนไมตองไมใหญจนขมกอนหิน
5.3 อาคาร กอนหินเมื่อรวมกลุมกันหรือรวมกับตนไมในบริเวณนั้น ดูแลวควรมี
น้ําหนัก หรือคุณคาเหมาะสมกับอาคาร ไมควรใชกอนหินที่มีขนาดเล็กมากกับอาคารที่ใหญ
มาก ถาอาคาร ใหญมากควรใชพื้นที่ที่มีกรวด กอนหินจํานวนมากในพื้นที่กวางจึงจะ
สวยงาม
5.4 พื้นที่ การใชกอนหินก็มีความสําคัญตอพื้นที่มาก ถาพื้นที่เปนบริเวณกวาง
กอนหินที่นํามาใชจัดควรจะเปนกอนโตพอที่จะไมใหความกวางของสนามกลืนจนหมด
ความสําคัญ และควรจะนําตนไมมารวมกับกอนหินใหเปนกลุมใหญก็ได
5.5 การวางกอนหิน ควรจะวางใหเปนธรรมชาติมากที่สุด จะวางกอนหินใน
แนวนอน แนวตั้ง ตามแบบใดก็ไดที่เห็นวาดีที่สุด ไมควรตั้งกอนหินเอียง ควรตั้งใหมั่นคง
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