เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง องคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวน
ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น
เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ

นางอารี

ราชสาร

ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

คํานํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง องคประกอบศิลปในการออกแบบ
จัดสวนนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวย
สองมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 6
สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ประกอบไปดวย คําชี้แจง
สําหรับนักเรียน การประเมินผล ผลการเรียนรู สาระสําคัญ แบบทดสอบกอนเรียน
เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ เฉลยใบงาน ซึ่งจะเปน
แนวทางในการดําเนินการสอนไดเปนอยางดี
ขอขอบคุณ นายประเวศ เทศเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
คณะครู อาจารย นักการภารโรงทุกทาน ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่มีสวนสนับสนุน
ชวยเหลือใหเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้เสร็จสมบูรณ สามารถนําไปใช
ประกอบการสอนไดตามวัตถุประสงค
นางอารี ราชสาร
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คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
1. อานคําชี้แจงใหละเอียดเพื่อประโยชนในการศึกษาเอกสาร
2. พยายามศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถเพราะเปนกิจกรรมที่
จะใชเปนพื้นฐานในการออกแบบจัดสวนตอไป
3. นักเรียนตองตั้งใจปฏิบัติงาน ไมกอกวนผูอื่น และไมชักชวนเพื่อนใหออกนอกลู
นอกทาง
4. นักเรียนตองมีความซื่อสัตย โดยการทําใบงาน และแบบทดสอบดวยตนเอง
โดยไมดูเฉลย เพื่อใหไดรับความรูในเนื้อหาจริง ๆ
5. สืบคนเพิ่มเติมในเว็บไซต www.kruaree.in.th และเว็บไซตที่เกี่ยวของได
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ผลการเรียนรู
ใหอธินักบเรีายหลั
ยนทํกาการออกแบบจั
กิจกรรมตามลํดาดัสวน
บดังและออกแบบจั
ตอไปนี้
ดสวนในพื้นที่กําหนดใหไดอยางมี
ยนแบงออกเปน 3 กลุมเทาๆ กัน เลือกประธานกลุม รองประธานกลุม
ความคิ1.ดนัสรกาเรีงสรรค
และเลขานุการกลุม
2. นักเรียนรวมมือกันศึกษาหลักการออกแบบจัดสวน
จุดประสงค
ยนรูก การออกแบบจัดสวน
3. นักเรียกนทํารเรี
าใบงานหลั
4. บอกองค
ศึกษาเพิป่มระกอบศิ
เติมจากเว็
http://www.kruaree.net
โดยใชเวลานอกเวลา
ลปบใไซต
นการออกแบบจั
ดสวนได
เรียน

สาระสําคัญ
การจัดองคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวนนั้น ผูออกแบบจะตองใชความคิด
เลือกสรรสวนประกอบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและความงาม โดยอาศัยหลัก
ของธรรมชาติเปนแนวคิด การออกแบบจัดสวนใหมีความสวยงามถูกหลักศิลปะผูออกแบบ
จะตองศึกษาหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวนใหเขาใจ
เสียกอนวาใชวัสดุอะไร หาไดที่ไหน จัดวางรูปแบบอยางไรจึงจะมีความเหมาะสมกลมกลืนกัน
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง องคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ
1. องคประกอบศิลปในการออกแบบในขอใดใหการสนองตอบความรูสึกไดรวดเร็วที่สุด
ก. สี
ข. เสน
ค. รูปทรง
ง. ผิวสัมผัส
2. องคประกอบศิลปในการออกแบบในขอใด ที่ทําใหเกิดขนาดและทิศทาง
ก. สี
ข. เสน
ค. รูปทรง
ง. ผิวสัมผัส
3. ขอใดไมจัดเปนองคประกอบศิลปในการออกแบบ
ก. เสน
ข. จังหวะ
ค. พื้นที่วาง
ง. ผิวสัมผัส
4. กลุมสีในขอใดอยูในวรรณะเดียวกัน
ก. แดง เหลือง เขียว
ข. เขียว สม น้ําเงิน
ค. เขียว มวง น้ําเงิน
ง. มวง ขาว แดง
5. สีในขอใด แสดงถึงความศรัทธา สะอาด บริสุทธิ์
ก. แดง
ข. ขาว
ค. มวง
ง. น้ําเงิน
6. บริเวณวางที่มีขนาดกวาง จะใหความรูสึกอยางไร
ก. มั่นคง แข็งแรง
ข. แออัด ไมสบายใจ
ค. สบาย ปลอดโปรง
ง. สวาง สดใส ราเริง
7. เสนที่ใชในการออกแบบจัดสวนมากที่สุด คือเสนชนิดใด
ก. เสนโคง
ข. เสนทะแยง
ค. เสนตั้งตรง
ง. เสนแนวนอน
8. การปลูกตนไมในลักษณะใดมีลักษณะเสนที่เปน แบบแผน นาเกรงขาม
ก. ปลูกหญาเปนพื้นสนามเรียบ
ข. ปลูกตนตะโก ตัดแตงเปนพุมกลม
ค. ปลูกตนมะขามเทศ ตัดแตงเปนแนวยาว
ง. ปลูกตนสนเปนแถว จัดระยะหางเทา ๆ กัน
9. การตัดแตงพุมไมเปนรูปสี่เหลี่ยมใหความรูสึก อยางไร
ก. มั่นคง
ข. นุมนวล
ค. ตื่นเตน
ง. เคลื่อนไหว
10. การปลูกตนไมในลักษณะใดสามารถชวยลดความกระดางของสวนได
ก. ปลูกตนไมเปนกลุม
ข. ปลูกตนไมตามขอบแนวถนน
ค. ปลูกตนไมเปนแนวโคงไปมา ง. ปลูกตนไมลดหลั่นตามแนวระดับ

4

องคประกอบศิลปในการออกแบบ
องคประกอบศิลปในการออกแบบ มีดังนี้
1. เสน (Line)
2. รูปรางและรูปทรง (Shape and Form)
3. ผิวสัมผัส (Texture)
4. สี (Color)
5. บริเวณวาง (Space)
6. ลวดลาย (Pattern)
1. เสน (Line)
การใชเสนในการออกแบบถือวามีความสําคัญมากเพราะเสนทําใหเกิด
ความรูสึกตอการมอง เชน ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ความตอเนื่องสัมพันธ ทําใหเกิดรูปแบบ
และทิศทางนําสายตา เสนมีหลายลักษณะและมีความหมายแตกตางกันไป
เสนตั้งตรง ใหความรูสึกมั่นคง แข็งแกรง สงา แสดงถึงความสูง
เสนนอนหรือเสนระดับ ใหความรูสึกราบเรียบ สงบ พักผอน
เสนโคง ใหความรูสึกนุมนวล ออนไหว ความเปนอิสระ การเคลื่อนที่
เสนทแยง เสนซิกแซ็ก จะใหความรูสึกเคลื่อนไหว รวดเร็วตื่นเตน แข็งแกรง
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2. รูปรางและรูปทรง (Shape and Form)
รูปราง มีลักษณะเปน 2 มิติ คือความกวางกับความยาว มีลักษณะแบน
รูปทรง มีลักษณะเปน 3 มิติ ใหความรูสึกเปนกลุมกอน มีน้ําหนัก มีเนื้อที่
ภายใน (กวาง ยาว และลึก)

ภาพที่ 3.1 ภาพสองมิติ

ภาพที่ 3.2 ภาพสามมิติ

3. ผิวสัมผัส (Texture)
ผิวสัมผัส
เปนลักษณะผิวของวัตถุที่สามารถใหความรูสึกและรับรูไดดวย
สายตาหรือดวยกายสัมผัสมีหลายลักษณะ เชน ผิวสัมผัสหยาบ ละเอียด มัน ดาน
ผิวสัมผัสนับเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งที่ตองนํามาพิจารณาออกแบบเพื่อความ
กลมกลืนและความแตกตาง

ภาพที่ 3.3 ผิวสัมผัส
ที่มา :
http://www.homemart.co.th/
product_detail.asp?ID=2894
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1.4 สี (Color)
สี นับเปนสวนสําคัญในงานออกแบบงานศิลปะทุกประเภท นอกจากให
คุณคาดานความงดงามแลวยังใหความรูสึก และมีผลทางดานจิตวิทยาของมนุษย การใชสีใน
งานออกแบบ ควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
- วรรณะสีหรือกลุมสี แบงออกเปน 2 กลุมคือ
สีรอน ไดแกสีเหลือง สีสม สีแดง ชมพู มวง ไปจนถึงสีมวงแดง
สีเย็น เริ่มตั้งแตสีมวง มวงน้ําเงิน น้ําเงิน เขียว ไปจนถึงมีเขียวออน
- จิตวิทยาของสี โดยทั่วไปสีจะมีผลตอความรูสึกของมนุษย ดังนี้
สีแดง ใหความรูสึกอันตราย ตื่นเตน เรารอน รุนแรง
สีมวง ใหความรูสึกเศรา ลึกลับ สงบนิ่ง
สีเขียว ใหความรูสึกสดชื่น งอกงาม พัฒนา ปลอดภัย
สีเหลือง ใหความรูสึก สวาง สดใส ราเริง อบอุน เมื่ออยูใกลกับสีรอน จะ
เนน
ใหเกิดความสวาง เรารอนยิ่งขึ้น
สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ เรียบรอย บางเบา สะอาด

ภาพที่ 3.4 วงจรสี
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1.5 พื้นที่วาง (Space)
หมายถึง พื้นที่บริเวณทั้งหมดที่ลอมรอบองคประกอบอยู และรวมถึงพื้นที่
วางในอากาศ มีอิทธิพลตอความรูสึก คือ ถาสวนของ Open Space มีขนาดกวางจะให
ความรูสึกสบาย ปลอดโปรง ปลอดภัย สงบ พักผอน แตถาสวนของ Open Space
แคบ เล็ก ทําใหเกิดความรูสึกแออัด ไมสบายใจ ทึบ ไมปลอดภัย

ภาพที่ 3.5 พื้นที่วางในสวนวัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย : อารี ราชสาร
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1.6 ลวดลาย (Pattern)
เปนการจัดตกแตงพื้นผิวใหปรากฏเปนลวดลายในลักษณะตาง ๆ อาจจะ
จัดโดยใชลักษณะซ้ําๆ กันของจุด เสน สี หรือรูปรางลงบนพื้นผิว เพื่อสรางความสมบูรณ
ใหเกิดขึ้นในงานออกแบบ ลวดลายจึงเปนการปรุงแตงพื้นผิวใหเกิดความสวยงาม

ภาพที่ 3.6 ลวดลาย
ที่มา : http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=9970.60
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การจัดองคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวน
การออกแบบจัดสวนใหมีความสวยงามถูกหลักศิลปะ ผูออกแบบจะตองศึกษา
หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวนใหเขาใจเสียกอน
วาใชวัสดุอะไร หาไดที่ไหน จัดวางรูปแบบอยางไรจึงจะมีความเหมาะสมกลมกลืนกัน การ
จัดองคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวนนั้น ผูออกแบบจะตองใชความคิดเลือกสรร
สวนประกอบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและความงาม โดยอาศัยหลักของ
ธรรมชาติเปนแนวคิด การจัดองคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวนมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1 เสน (Line)
เนื่องจากเสนใหความรูสึกตอการมอง ทําใหเกิดรูปแบบและทิศทางการนํา
สายตา การใชเสนเปนองคประกอบในการออกแบบจัดสวน มีดังนี้
1) เสนตั้ง ไดแก ตนไม เสาโคมไฟ เสาสิ่งกอสราง กําแพง งานประติมากรรม
บางชิ้น หรือรูปทรงของพุมไมที่ถูกตัดแตงเปนแทงสูง อิทธิพลของเสนตั้งในสวนจะให
ความรูสึกในทางสูง เปนการสรางเนื้อที่ (Create Space) ในมิติที่ 3 ทําใหที่โลงดูแนนเต็ม
พุมไมและเสนตั้งของลําตนจะชวยสรางความสมบูรณใหแกสวนได

ภาพที่ 3.7 เสนตั้ง
ที่มา : http://www.weddinginlove.com/

articles/Pre_Wedding_Photograph_(Out_Door)/N
ongnoochtropicalgarden-643.html

ภาพที่ 3.8 เสนตั้ง
ที่มา : สวนวัดหลวงพอโต อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
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2) เสนนอนหรือเสนระดับ จะสรางพื้นที่ในทางราบ ไดแก สนามหญา ผิวน้ํา
ทางเดิน หรือเสนที่เกิดจากการตัดแตงพุมไม เชน แนว ของเข็มเชียงใหม แสยกที่ถูกตัด
แตงไวเปนแนวยาวสม่ําเสมอ อิทธิพลของเสนนอนในสวนยังชวยลดความสูงของไมพุม หิน
ที่มีลักษณะแบนราบ จะชวยลดความสูงของหินตั้ง ลานเอนกประสงคสรางความรูสึกถึง
ความกวาง ความโลงของพื้นที่ที่ดารดาษไปดวยพันธุไม

ภาพที่ 3.9 เสนแนวนอนหรือเสนระดับขอบสระน้ํา
ที่มา : สวนวัดหลวงพอโต จ.นครราชสีมา
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

ภาพที่ 3.10 เสนแนวนอนหรือเสนระดับขอบสระน้ํา
ที่มา : สวนวัดหลวงพอโต จ.นครราชสีมา
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

2) เสนโคง เปนเสนที่ใชกันมากในการออกแบบสวน เสนโคงที่ปรากฏในสวน
เชน เสนที่ไหลคดเคี้ยวของสนามหญา ทางเดินเทา ถนน สระน้ํา ลําธาร พุมไมที่ถูกตัด
แตงไวเปนพุมโคงกลม อิทธิพลของเสนโคงจะชวยลดความแข็งกระดางของเสนตรงและ
เสนทแยง ลดลักษณะแทงสูงของกําแพง ผนัง ลดความกระดางของงานโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมไดมาก

ภาพที่ 3.11 เสนโคงที่เกิดจากการตัดแตงพุมไม
ที่มา : สวนวัดหลวงพอโต จ.นครราชสีมา
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

ภาพที่ 3.12 เสนโคงที่เกิดจากแนวของตนไม
ที่มา : งานพืชสวนโลก จ.เชียงใหม
ภาพถายโดย อารี ราชสาร
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1)
เสนทแยง เสนซิกแซ็ก จะมีลักษณะความเปนแบบแผน นาเกรง
ขาม จึงเปนเสนที่มักใชตกแตงในแบบสวนประดิษฐ เชน เสนทแยงของถนนตัดผานแปลง
ไมดอก เสนทแยงของขอบแปลงไมพุม หรือเสนซิกแซ็กของขอบแปลงพันธุไม บันไดสวน

ภาพที่ 3.13 เสนทะแยงหรือเสนซิกแซก
ที่มา :

http://www.nnplaza.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A868080/%E0
%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8
%87%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A-

ภาพที่ 3.14 เสนทะแยงหรือเสนซิกแซก
ที่มา :

http://perfectworkshop.blogspot.com/2009_06_01_archive.ht
ml

2.2 รูปรางและรูปทรง (Shape and Form)
รูปราง มีลักษณะแบน ๆ เชน เสนรอบนอกของทรงพุมที่มีลักษณะคดโคง
หรือเสนตั้งของลําตน ซึ่งถือวาเปนเสนรอบรูปที่ตัดกันกับบริเวณวาง สวนเนื้อที่ภายในทรงพุม
หรือรูปทรงกระบอก ของลําตนนั้นเปนรูปทรง มีรูป 3 มิติ
รูปรางและรูปทรงที่ปรากฏในสวนไดแก รูปรางและรูปทรงของกลุมตนไม กอนหิน รูป
ปน ชุดสนาม ไฟสนาม ในสวนแบบธรรมชาติ กลุมตนไมจะใชรูปทรงเหมือนจริงหรือหาก
ควบคุมตัดแตงก็ทําเพียงนอยที่สุดเพื่อกําหนดเรื่องราวในรูปแบบสวน ในสวนแบบประดิษฐ
กลุมตนไมมักใชรูปทรงที่ตัดทอน ดัดแปลง ในการกําหนดรูปแบบสวน
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อิทธิพลของรูปรางและรูปทรงใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับเสนรอบ
นอกของรูปทรงที่ปรากฏ เชน รูปทรงสี่เหลี่ยม ใหความรูสึกมั่นคง แข็งแรง รูปทรงกลม
รูปทรงรีใหความรูสึกที่นุมนวลกวา รูปทรงอิสระของกอนหิน สระน้ําใหความรูสึกถึงความ
เปนธรรมชาติ

ภาพที่ 3.15 รูปรางและรูปทรง
ที่มา : http://51011011173.blogspot.com/
2011/01/blog-post_3519.html

ภาพที่ 3.16 รูปรางและรูปทรง
ที่มา : http://www.siamphotography.com/
_album/photo.php?pid=69

2.3 ผิวสัมผัส (Texture)
เนื่องจากผิวสัมผัสเปนองคประกอบที่สําคัญที่ชวยใหเกิดเพื่อความกลมกลืน
ในพื้นที่ เนื้อหา และรูปแบบสวน พันธุไมและวัสดุทุกชนิดที่นํามาประกอบการจัดสวนยอมมี
ลักษณะผิวสัมผัสที่ผิดแผกกันออกไป
การกําหนดผิวสัมผัสในสวนก็เพื่อผลทางดานการ
มองใหปรากฏความงามซึ่งจะใชสายตาเปนตัวกําหนดเสมอ
ถาเปนพืชพรรณก็ดูจาก
สวนรวมของพุมไม ถาเปนวัตถุอื่นๆ ก็ดูโดยสวนรวมของพื้นผิวนั้น พันธุไมที่มีใบขนาดใหญ
หรือผิวที่หยาบขรุขระของลําตน ของผนังกําแพงหรือของกอนหิน ลักษณะผิวจะหยาบ ถา
พันธุไมที่มีขนาดของใบโดยรวมเล็ก ฝอยและพื้นผิวที่เรียบสม่ําเสมอ จะมีลักษณะผิวสัมผัส
ละเอียด หากแตเมื่อนําพืชพรรณและวัสดุตาง ๆ ลงประกอบในสวนก็จะเกิดการเปรียบเทียบ
กัน จึงปรากฏลักษณะผิวสัมผัสปานกลางเกิดขึ้น เชน หญาญี่ปุนมีผิวสัมผัสละเอียด หญา
มาเลเซีย มีผิวสัมผัสหยาบ แตเมื่อมีหญานวลนอยเขามาก็จะเกิดผิวสัมผัสปานกลางของ
หญานวลนอย
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อิท ธิ พ ลของผิว สั ม ผั ส ต อ ความรู สึ ก นั้ น ผิว สั ม ผั ส ที่ ห ยาบ จะรู สึ ก หนั ก ทึ บ แข็ ง
เกาแก โบราณ ผิวสัมผัสละเอียดจะใหความรูสึกออน บางเบา สวาง นาสัมผัส ผิวสัมผัส
ปานกลางจะให ค วามรู สึ ก ในลั ก ษณะของความเชื่ อ มให เ กิ ด ความกลมกลื น สมบู ร ณ
เนื่องจากผิวสัมผัสที่ปรากฏแกสายตานั้นชวยสรางความรูสึกและจินตนาการไดดีอยางหนึ่ง
การพิจารณาออกแบบจัดวางใหเกิดความกลมกลืนหรือขัดแยงกันของลักษณะผิวจะทําใหดู
ไมเบื่อตา

ภาพที่ 3.17 ผิวสัมผัส
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

ภาพที่ 3.18 ผิวสัมผัส
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

2.4 สี (Color)
ในงานออกแบบจัดสวน สีที่ไดนํามาพิจารณาจัดนั้น ไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
- สีจากพืชพรรณตาง ๆ เชน สีของใบ สีดอก สีผลหรือสีผิวเปลือกของ
ลําตน
- สีจากวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เปนองคประกอบการจัด เชน สีของอิฐ
งานออกแบบจัดสวน เปนงานผูออกแบบตองรูจักเลือกสีสันของพืชพรรณ
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ มาจัดวางใหเกิดความสวยงาม ผูออกแบบจึงตองเรียนรูเกี่ยวกับ
ทฤษฎีสีมาพอสมควรและตองรูวาพืชพรรณชนิดใดสีอะไร เพื่อนํามากําหนดออกแบบไดถูกตอง
การใชสีในการออกแบบจัดสวนควรคํานึงถึงวรรณะสี สีวรรณะเดียวกันจะทําใหเกิด
ความรูสึกที่กลมกลืนกัน ในการออกแบบจัดกลุมตนไมก็ควรพิจารณากลุมของสีกอน วาจะ
ใชกลุมสีรอนหรือสีเย็นในการเนนนําใหเกิดภาพโดยรวมเพราะจะมีผลถึงความเปนเอกภาพ
ในสวน เมื่อเลือกกลุมสีที่
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ตองการเนนภาพรวมแลว ก็ใชสีคูตรงขามหรือสีตัดกันมาเนนใหเกิดจุดเดน นอกจาก
วรรณะสีแลว ควรคํานึงถึงจิตวิทยาสีที่ตองการใหเกิดผลตอความรูสึกของผูมอง หรือให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดสวน

ภาพที่ 3.19 สี
ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info/
index.php?topic=263093.0

2.5 พื้นที่วาง (Space)

ภาพที่ 3.20 สี
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

ในการพิจารณาออกแบบจัดสวนในสวนของพื้นที่วาง เปนเรื่องที่จะตอง
แบงสัดสวนของพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม พอเหมาะทั้งบริเวณที่เปน Open space และ
Solid mass พื้นที่วางจะมีผลตอความรูสึกจากการมอง เชน ทองฟาที่เปนพื้นที่วางใน
แนวดิ่งจะใหความรูสึกโลง พื้นที่วางในแนวราบเปนบริเวณกวาง เชน สนามหญา พื้นน้ํา
จะชวยใหเกิดความรูสึกสบาย ปลอดโปรง สงบ พักผอน ในขณะที่พื้นที่แคบจะทําใหเกิด
ความรูสึกแออัด
ไมสบายใจ ทึบ ไมปลอดภัย การออกแบบจัดสวนจึงควรจัดใหองคประกอบตาง ๆ ปรากฏ
ลงบนบริเวณวางใหมีจังหวะสวยงาม
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ภาพที่ 3.21 rพื้นที่วางในแนวดิ่ง
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

ภาพที่ 3.21 พื้นที่วางในแนวราบ
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย อารี ราชสาร

2.6 ลวดลาย (Pattern)

ผิ ว พื้ น ภายในสวนที่ ส ามารถกํ า หนดลวดลายลงไปให เ กิ ด ความสวยงาม

สมบูรณได เชน
1) ผิวที่ใหความรูสึกออนนุม ไดแก สนามหญา พื้นที่โรยกรวดทราย
2) ผิวพื้นที่ใหความรูสึกแข็งกระดาง ไดแก พื้นซีเมนต พื้นศิลาแลง พื้นอิฐ
หรือพื้นหินขัด
3) ผิวพื้นที่ใหความรูสึกคอนขางแข็ง ไดแก พื้นซีเมนตสลับปลูกหญา พื้น
ซีเมนตสําเร็จรูปที่เวนชองปลูกหญา ซึ่งจะใหความรูสึกลดความกระดางลง
การสรางลวดลายใหบนพื้นผิวของสวนก็เพื่อใหเกิดความสวยงาม ชวนมอง
เสริมคุณคานาใชสอยและสรางบรรยากาศ บางครั้งก็เปนการเนนนัยแหงความคิด ทําให
เกิดจินตนาการและการสรางสรรค เชน สวนยุโรปที่ตกแตงไมพุมเปนเสนขอบของเขา
วงกตหรือลวดลายที่เกิดจากกรวดทรายของสวนญี่ปุน ลวดลายของทางเดินเทา เปนตน
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ภาพที่ 3.23 สวนนงนุช ลวดลาย
ที่มา : http://www.maipradabonline.com/
webboard/index.php?topic=395.06569

ภาพที่ 3.24 สวนนงนุช ลวดลาย
ที่มา : http://travel.kapook.com/photo/
travel_7321.html
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หลักสูตรทองถิ่น
สวนสวยดวยสองมือ

ใบงาน 3.1
เรื่อง องคประกอบศิลปในการ
ออกแบบจัดสวน

ใชเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
ชื่อผูสอน นางอารี ราชสาร

ชื่อนักเรียน……………………………………………ชั้น…………………เลขที่…………………
ใหนักเรียนทําสรางแผนที่ความคิด สรุปและยกตัวอยาง
องคประกอบศิลปที่ใชในการออกแบบจัดสวน
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง องคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10 นาที
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ
1. องคประกอบศิลปในการออกแบบในขอใดใหการสนองตอบความรูสึกไดรวดเร็วที่สุด
ก. สี
ข. เสน
ค. รูปทรง
ง. ผิวสัมผัส
2. ขอใดไมจัดเปนองคประกอบศิลปในการออกแบบ
ก. เสน
ข. พื้นที่วาง
ค. จังหวะ
ง. ผิวสัมผัส
3. องคประกอบศิลปในการออกแบบในขอใด ที่ทําใหเกิดขนาดและทิศทาง
ก. สี
ข. เสน
ค. รูปทรง
ง. ผิวสัมผัส
4. สีในขอใด แสดงถึงความศรัทธา สะอาด บริสุทธิ์
ก. ขาว
ข. แดง
ค. มวง
ง. น้ําเงิน
5. บริเวณวางที่มีขนาดกวาง จะใหความรูสึกอยางไร
ก. มั่นคง แข็งแรง
ข. แออัด ไมสบายใจ
ค. สบาย ปลอดโปรง
ง. สวาง สดใส ราเริง
6. เสนที่ใชในการออกแบบจัดสวนมากที่สุด คือเสนชนิดใด
ก. เสนโคง
ข. เสนทะแยง
ค. เสนตั้งตรง
ง. เสนแนวนอน
7. กลุมสีในขอใดอยูในวรรณะเดียวกัน
ก. แดง เหลือง เขียว
ข. เขียว มวง น้ําเงิน
ค. เขียว สม น้ําเงิน
ง. มวง ขาว แดง
8. การปลูกตนไมในลักษณะใดมีลักษณะเสนที่เปน แบบแผน นาเกรงขาม
ก. ปลูกหญาเปนพื้นสนามเรียบ
ข. ปลูกตนตะโก ตัดแตงเปนพุมกลม
ค. ปลูกตนมะขามเทศ ตัดแตงเปนแนวยาว
ง. ปลูกตนสนเปนแถว จัดระยะหางเทา ๆ กัน
9. การตัดแตงพุมไมเปนรูปสี่เหลี่ยมใหความรูสึก อยางไร
ก. มั่นคง
ข. นุมนวล
ค. ตื่นเตน
ง. เคลื่อนไหว
10. การปลูกตนไมในลักษณะใดสามารถชวยลดความกระดางของสวนได
ก. ปลูกตนไมเปนกลุม
ข. ปลูกตนไมตามขอบแนวถนน
ค. ปลูกตนไมเปนแนวโคงไปมา ง. ปลูกตนไมลดหลั่นตามแนวระดับ
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

เรื่อง องคประกอบศิลปในการออกแบบจัดสวน
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กอนเรียน

ก
ข
ค
ก
ข
ค
ก
ค
ก
ค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หลังเรียน

ก
ค
ข
ก
ค
ก
ข
ค
ก
ค
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