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คําชี้แจง
1. อานคําชี้แจงใหละเอียดเพื่อประโยชนในการศึกษาบทเรียน
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. ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต http://www.kruaree.net โดยใชเวลานอกเวลา
เรียนอธิบายหลักการออกแบบจัดสวนได

สาระสําคัญ
หลักการออกแบบจัดสวนเปนการนําหลักการออกแบบมาใชในการนําองคประกอบศิลป
ในการออกแบบจัดสวนมาจัดวางใหถูกตองตามหลักการออกแบบ หลักการตาง ๆ ที่กําหนด
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางการออกแบบนั้น จะชวยใหผูสนใจงานดานนี้สามารถวินิจฉัยคุณคาทาง
ความงามที่มองเห็นจากผลงานไดดีขึ้น ในการออกแบบโดยทั่วไปนั้น ผูออกแบบจะตองวิเคราะห
ขอมูลและวางแนวคิดหลัก (Concept) ในการออกแบบไวกอนวาจะใหรูปแบบและเนื้อหาโดย
สวนรวมของงานเปนไปในแบบใด สนองตอบวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง หลักการออกแบบจัดสวน

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10
นาที
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ

1. พื้นผิววัสดุชนิดใดที่ใหความรูสึกออนนุม
ก. ไม
ข. อิฐ
ค. หิน
ง. ทราย
2. สวนประกอบใดของสวนที่ทําใหเกิดความรูสึก ปลอดภัย สบาย
ก. กอนหิน
ข. สระน้ํา
ค. สนามหญา
ง. กลุมไมพุม
3. หลักการออกแบบในขอใดที่กอใหเกิดความเปนเอกภาพไดมากที่สุด
ก. ความกลมกลืน
ข. ความสมดุล
ค. ความแตกตาง
ง. จังหวะ
4. หลักการออกแบบในขอใดชวยแกความซ้ําซากเบื่อหนายที่เกิดจากการใชหลักความกลมกลืนมาก
เกินไป
ก. สัดสวน
ข. เอกภาพ
ค. ความสมดุล
ง. ความแตกตาง
5. หลักการออกแบบในขอใดแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของงานที่ออกแบบ
ก. สัดสวน
ข. จุดเดน
ค. เอกภาพ
ง. ความสมดุล
6. หลักการออกแบบในขอใดชวยใหเกิดความตอเนื่องสัมพันธและการเหนี่ยวนําสายตา
ก. จุดเดน
ข. จังหวะ
ค. สัดสวน
ง. ความสมดุล
7. วางรูปแบบจัดสวนอยางไร จึงจะเรียกวามีความกลมกลืน
ก. อาคารทรงยุโรปกับตะเกียงหิน ข. อาคารทรงยุโรปกับตนไผ
ค. อาคารทรงยุโรปกับตนหลิว ง. อาคารทรงยุโรปกับน้ําพุรูปปนกามเทพ
8. การออกแบบพื้นที่จัดสวนใหมีทั้งไมใหญ ไมพุม ไมคลุมดิน ลดหลั่นกันลงมาเปนการใชหลักการใด
ในการออกแบบ
ก. ความกลมกลืน
ข. ความแตกตาง
ค. สัดสวน
ง. จุดเดน
9. หลักการออกแบบสวนแบบใดที่ใหความรูสึก และรับรูถึงพลังเคลื่อนไหวใหกับภาพรวมของสวน
ก. ความกลมกลืน
ข. ความแตกตาง
ค. สัดสวน
ง. จุดเดน
10. หลักการใด ไมควรจัดในพื้นที่ใกลเคียงกัน
ก. ความกลมกลืน
ข. ความแตกตาง
ค. สัดสวน
ง. จุดเดน
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หลักการออกแบบจัดสวน
1. หลักทั่วไปในการออกแบบ

ในการออกแบบโดยทั่วไปนั้น ผูออกแบบจะตองวิเคราะหขอมูลและวางแนวคิดหลัก
(Concept) ในการออกแบบไวกอนวาจะใหรูปแบบและเนื้อหาโดยสวนรวมของงานเปนไปใน
แบบใด สนองตอบวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด
คําวา “รูปแบบ” นั้น เปนสภาพโดยรวมของงานออกแบบที่สามารถมองเห็นได
อันประกอบดวย “องคประกอบศิลปในการออกแบบ” ที่จัดรวมกันไว ดวยวิธีการและ
เทคนิคตาง ๆ สวน “เนื้อหา” เปนเรื่องราวหรือสาระในการออกแบบ ซึ่งเปนผลมาจาก
รูปแบบ
หลักการตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางการออกแบบนั้น จะชวยใหผูสนใจงาน
ดานนี้สามารถวินิจฉัยคุ ณคาทางความงามที่มองเห็นจากผลงานได ดีขึ้น หลักทั่วไปในการ
ออกแบบมีดังตอไปนี้
1.1 เอกภาพ (Unity) เปนการนําสวนประกอบที่แตกตางกันมารวมกันเพื่อใหเกิด
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมเกิดการแขงขันกันขององคประกอบ
1.2 ความสมดุล (Balance) เปนความรูสึกที่เกิดจากการมอง ซึ่งการจากการรับรู
และวัดจากความรูสึก โดยอาศัยความชํานาญจากประสบการณที่สั่งสมเกี่ยวกับน้ําหนัก สี
จํานวน
1.3 จั ง หวะ (Rhythm) เป น การจั ด วางองค ป ระกอบให มี ร ะยะที่ เ หมาะสม มี
ความตอเนื่อง สัมพันธเพื่อชวยเหนี่ยวนําสายตาของผูดู
1.4 สัดสวน (Proportion) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับขนาด พื้นที่ และปริมาณของ
สวนตาง ๆ ในภาพรวมในสัดสวนที่สวยงาม
1.5 ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ความพอเหมาะพอดีขององคประกอบ
มีความเกี่ยวเนื่องกับความเปนเอกภาพ
1.6 ความแตกตาง (Contrast) เปนสภาพที่ตัดกันหรือตรงกันขามกันของสวนประกอบ
โดยอาศัยความชํานาญในการนํามารวมกันในจังหวะและปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใหงาน
ออกมามีเอกภาพ เปนการแกความซ้ําซาก เบื่อหนายจากการใชความกลมกลืนที่มาก
เกินไป
1.2 จุด เดน (Dominant point) แสดงความเปน เอกลัก ษณข องการ
ออกแบบ ถือเปนจุดรวมภาพ (Focalization) เพราะจุดเดนจะตองเปนจุดรวมสายตา
เปนจุดที่เห็นไดงายและชัดเจน
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2. หลักการออกแบบจัดสวน
เปนการนําหลักการออกแบบมาใชในการนําองคประกอบศิลปในการออกแบบจัด
สวนมาจัดวางใหถูกตองตามหลักการออกแบบ ซึ่งมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้
2.1 เอกภาพ (Unity)
เปนการวางแผนและเลือกสรรวัสดุในการจัดสวนเชน พืชพรรณ กอนหิน
ทางเดิน พื้นผิว หรือวัสดุของตัวอาคารที่มีลักษณะแตกตางกัน นํามารวมกันไดอยาง
สวยงามกลมกลืน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความนาสนใจในความเปนเอกภาพโดยรวม
ดวย การออกแบบเพื่อใหเกิดเอกภาพ ตองเขาใจวาสิ่งใด บริเวณใด ควรจะลดความเดน
ความสําคัญเปดโอกาสใหสวนอื่นที่ตองการไดมีความหมายนาสนใจยิ่งขึ้น เพราะถานําแต
สวนตาง ๆ มาแขงขันกันยอมเปนการทําลายความเปนเอกภาพลงทันที

ภาพที่ 3.25 ความเปนเอกภาพของสวน
ที่มา : http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G2954482/G2954482.html
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2.2 ความสมดุล (Balance)

ความสมดุลหมายถึง ความรูสึกเทากันทั้ง 2 ดาน (เปนอยางนอย) โดย
มีแกนสมมุติ หรือแกนมิติ ที่มีสวนสัดรับกันหรือมีน้ําหนักที่วัดดวยความรูสึกเทากันก็สุด
แลวแตในการออกแบบจัดสวน แบงลักษณะสมดุลได 2 ลักษณะ คือ
1) ความสมดุลที่เทากันเปนความสมดุลที่จัดไดงายและรับรูไดงายที่สุด โดยจะ
กําหนดใหรูปแบบทางซาย ขวาหรือทางดานหนา ดานหลัง เทากัน เหมือนกัน จึงทํา
ใหความสมดุลแบบนี้มีลักษณะเปนแบบแผน มีความเปนระเบียบ ซึ่งจะมีการกําหนด
แกนสมมุติขึ้น และจัดใหองคประกอบมีระยะหางจากแกนกําหนดเทา ๆ กัน มีจํานวน
น้ําหนักสีเทากัน หรือจะใชวัสดุพืชพรรณชนิดเดียวกัน แกนนั้นจะใชอะไรเปนตัวกําหนด
ก็ได เชน อาคาร อนุสาวรีย น้ําพุ ฯลฯ การใชความสมดุลแบบเทากันนี้เหมาะกับ
สวนแบบประดิษฐ

ภาพที่ 3.26 ความสมดุลที่เทากัน
ที่มา : การออกแบบตกแตงบริเวณ

ภาพที่ 3.27 ความสมดุลที่เทากัน
ที่มา : http://tourismindustrydpu004
apisarapattanasu.blogspot.com/2010_
07_01_archive.html
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2) ความสมดุลแบบไมเทาเปนความสมดุลที่ผูออกแบบตองใชความรู
ความสามารถสรางสรรคขึ้นจากความรูสึกอันเกิดจากความชํานาญมาตรวจสอบ ความ
สมดุลแบบนี้จึงนาดูมากกวาแบบแรก เหมาะกับสวนแบบธรรมชาติ ความสมดุลแบบไมเทากันนี้
เกิดขึ้นไดหลายลักษณะ เชน
(1) ความสมดุลที่เกิดจากน้ําหนัก
อาจจะเกิดจากผลรวมของขนาด ผิวสัมผัสมา
จัดวางใหเกิดความรูสึกที่สมดุลกัน
(2) ความสมดุลที่เกิดจากสิ่ง
นาสนใจเปนการกําหนดใหสิ่งนาสนใจ เชน รูป
ปน น้ําพุ หรือประติมากรรม มาเปนตัวถวงดุล
กับรูปทรง สี ขนาด จํานวน ฯลฯ เพราะถือวา
สิ่งที่นาสนใจนั้นมีน้ําหนักและความเดนอยูใน
ตัวมันเองมากพอที่จะถวงใหเกิดความรูสึกถึง
ความสมดุลได
(3) ความสมดุลที่เกิดจากสภาพ
ตัดกันเปนการออกแบบใหเกิดความแตกตาง
กันทั้งในเรื่องของสี รูปทรง ขนาด หรือสภาพ
ความตางของพื้นที่ความแตกตางเหลานี้จะ
ชวยถวงดุลซึ่งกันและกันจนเกิดความสมดุล
กันได

ภาพที่ 3.28 ความสมดุลที่ไมเทากันที่เกิด
จากน้ําหนัก
ภาพวาดโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 3.29 ความสมดุลจากสิ่งที่นาสนใจ
ภาพวาดโดย : บานและสวน
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2.3 จังหวะ (Rhythm)
ในงานออกแบบจัดสวน จําเปนตองนํา
จังหวะเขามาเกี่ยวของดวยทุกครั้งที่มีการจัดวางวัสดุ
หรือองคประกอบตาง ๆ ถาจัดวางอยางไมมีจังหวะจะ
ทําใหเกิดความสับสนกระจัดกระจายขององคประกอบ
ทั้งนี้เพราะจั งหวะเปนตัว เหนี่ยวนําสายตาไปนั่นเอง
ความรูสึกที่เกี่ยวกับจังหวะ รับรูไดดวยสายตาจาก
ความชํานาญ และยังกําหนดดวย“ระยะ” ก็ได เชนกัน
ในการออกแบบจัดสวน มีวิธีการจัดใหเกิดจังหวะได
หลายแบบ เชน
1) การจัดใหเกิดจังหวะซ้ํา ๆ กัน เปน
การจัดใหรูปทรง สี ขนาดซ้ํา ๆ กัน มีทิศทางไปดวยกัน
ไดแก การปลูกพันธุไมเปนแถวเปนแนวรั้วสวน
2) การจัดใหเกิดจังหวะตอเนื่อง เปน
การสรางความซ้ําของรูปลักษณะที่เหมือนกันดวยการ
กําหนดใหมีระยะอัตราสม่ําเสมอกัน โดยจัดจังหวะให
มีการซ้ํากันในรูปลักษณใดรูปลักษณหนึ่งตอเนื่องกันได
ซึ่งจะเวนระยะไวเทา ๆ กัน ตามจุดที่กําหนด
3) การจัดใหเกิดจังหวะลดหลั่น เปนการ
จัดใหเกิดความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องของขนาดความสูง
ต่ําของวัตถุที่มีรูปรางเดียวกัน ไมวาจะสูงไปหาต่ํา ใหญ
ไปหาเล็ก หรือจะผสมผสานกัน ก็เกิดเปนจังหวะลดหลั่น
กันได นับเปนจังหวะที่ทําใหเกิดความรูสกึ เรงเรา สราง
ภาพรวม ใหเกิดระยะใกลไกลได
4) การจัดใหเกิดจังหวะกระจาย เปน
จังหวะที่ใหความรูสึกวามีจุด ๆ หนึ่งเปนที่หมาย
แนนอนหรือเปนการซ้ําที่มีจุดเริ่มที่จุดศูนยกลาง และ
กระจายออกไปดานละเทา ๆ กัน มักเปนการออกแบบ
ของสวนแบบประดิษฐ เชน การปลูกพันธุไมรอบ ๆ
วงเวียน รอบฐาน รูปปน ฐานอนุสาวรีย

ภาพที่ 3.40 การจัดจังหวะ
ภาพวาดโดย : อารี ราชสาร

ภาพที่ 3.41 การเกิดจังหวะจากการปลูก
ตนไม
ที่มา : งานพืชสวนโลก

ภาพที่ 3.42 การเกิดจังหวะการกระจาย
ที่มา : http://www.chaime.net/
forum/showthread.php?tid=267
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2.4 สัดสวน (Proportion)

ในการจัดสวนสัดสวนเปนความสัมพันธ
ของสวนตางๆ เชน ความกวาง ยาว สูง เตี้ย ตื้น ลึก
ในตัวของวัตถุเอง และมีความสัมพันธสวยงามเมื่อ
เทียบเคียงกับวัตถุอื่น ในแงความรูสึกของมนุษย สัดสวน
เปนสภาพที่เหมาะสม เชน ออกแบบพื้นที่จัดสวนใหมีทั้ง
ไมใหญ ไมพุม ไมคลุมดิน ลดหลั่นกันลงมา เมื่อมองดู
หรือเขาไปใชสอย ทําใหเรารูสึกถึงความเหมาะสม สบาย
ทั้งทางดานการใชประโยชนและความรูสึก

ภาพที่ 3.43 สัดสวนขององคประกอบ
ภาพวาดโดย : อารี ราชสาร

2.5 ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืนในการจัดสวน หมายถึง ความพอเหมาะพอดีของ
องคประกอบการจัดสวน มีความเกี่ยวเนื่องกับความเปนเอกภาพ เกิดจากการนําสิ่ง
แตกตางหลากหลายมารวมกันอยางพอเหมาะพอดี แบงออกเปน 2 ประการ คือ
1) ความกลมกลืนดานเนื้อหาเรื่องราวและแนวคิดของสวนเปนการแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรคที่เปนรูปธรรมที่ผูออกแบบตองการนําเสนอ เชน ในการจัดสวนแบบ
ธรรมชาติ ผูออกแบบจะตั้งแนวคิดไววาตองการสรางเรื่องราวปาเขา ธารน้ํา น้ําตกอยางไร
หรือถาเปนสวนหิน สวนญี่ปุนที่เต็มไปดวยความคิดฝน ปรัชญา จะใชกอนหินหรือพืชพรรณ
ชนิดใดที่เกี่ยวของกับเนื้อหานั้น ๆ
2) ความกลมกลืนในสวนของ
องคประกอบศิลป เปนความกลมกลืนที่เกิดจาก
การใชเสน รูปราง รูปทรง สี ผิวสัมผัส เปนตน
ความกลมกลืนลักษณะนี้จะไมใชเกิดจาก ความเหมือน
หรือความเทากัน แตเปนในลักษณะที่คลายคลึงกัน
ภาพที่ 3.44 ความกลมกลืน
ภาพวาดโดย : อารี ราชสาร
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2.6 ความแตกตาง (Contrast)

เปนสภาพที่ตัดกันหรือตรงกันขามของ
สวนประกอบที่ใชในการจัดสวน โดยอาศัยความชํานาญ
ในการนํามารวมกันในจังหวะและปริมาณที่เหมาะสม
เพื่อใหงานมีเอกภาพ นักจัดสวนบางทานมีแนว
ความคิดวาการจัดสวนที่มีคุณคาควรมีความกลมกลืน
80 สวน และมีความแตกตาง 20 สวน ใน 100 สวน
โดยมีจุดมุงหมายในการสรางความแตกตางคือ
1) สรางความเปนเอกภาพในเนื้อหา
ทั้งหมดโดยสวนรวมใหสมบูรณยิ่งขึ้นเชน ในปา
ภาพที่ 3.45 ความแตกตาง
ภาพวาดโดย : อารี ราชสาร
ควรจะมีทั้งตนไมใหญและตนไมเล็ก ควรมีทั้งพื้นที่
ราบและพื้นที่สูงต่ําเปนตน
2) ความแตกตางจะใหความรูสึก และรับรูถึงพลังเคลื่อนไหวใหกับภาพรวม
ของสวน
3) ชวยสรางจุดเดนหรือจุดสนใจใหเกิดกับสวน โดยการเนนความสําคัญที่
จุดเดน สวนประกอบอื่น จะเปนสวนรองเพื่อใหเกิดความแตกตางขึ้น

2.7 จุดเดน (Dominant Point)

การออกแบบที่ตองการความสวยงาม จะ
ขาดสิ่งที่เปนจุดสนใจหรือจุดเดนในงานนั้นไมได จุดเดน
ถือวาเปนองคประกอบสําคัญในการจัดสวน ออกแบบ
จะต องกํา หนดจุ ดว าจะใหตรงส วนใดเป นจุ ดที่ เด นสะดุ ด
ตากวาสวนประกอบอื่น ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ การเนน
ผูออกแบบอาจจะเนนดวยสี เสน หรือดวยรูปทรงและ
ขนาด

ภาพที่ 3.46 จุดเดน
ภาพวาดโดย : อารี ราชสาร
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1) การเนนดวยสี หมายถึงสีของดอกไม
ใบไม กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติเทานั้น
หามแตงเติมดวยสีวัตถุ
ภาพที่ 3.47 การเกิดจังหวะจากการปลูกตนไม
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย นางอารี ราชสาร

2) การเนนดวยเสน หมายถึง การ
ปลูกตนไมจํานวนมาก ๆ ใหเปนแถวยาว
ติดกันเปนเสนตัดแตงใหเรียบรอย จะ
กําหนดใหเปนเสนตรง เสนโคง ในลักษณะ
ครึ่งวงกลม วงกลม วงรี หรือเปนเหลี่ยมใน
แบบตาง ๆการเนนดวยสี หมายถึงสีของ
ดอกไม ใบไม กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติ
เทานั้น หามแตงเติมดวยสีวัตถุ

ภาพที่ 3.48 การเกิดจังหวะจากการปลูกตนไม
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย นางอารี ราชสาร

การเนนดวยรูปทรง หมายถึง
รูปทรงของตนไมหรือรูปทรงของกอนหินที่มี
ลักษณะสวยงามเปนพิเศษ โดยมี
องคประกอบอื่น ๆ เพียงเพื่อเสริมเทานั้น
3)

ภาพที่ 3.49 การเกิดจังหวะจากการปลูกตนไม
ที่มา : งานพืชสวนโลก
ภาพถายโดย นางอารี ราชสาร
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4) การเนนดวยขนาด หมายถึง
จุดเดนจะตองใหญเปนพิเศษกวาสวนประกอบ
อื่น ๆ

ภาพที่ 3.50 จุดเดน
ที่มา : สวนวัดหลวงพอโต
ภาพถายโดย นางอารี ราชสาร

นอกจากนี้ ผูออกแบบตองกําหนดพื้นที่ที่จะสรางจุดเดน โดยคํานึงถึงลักษณะ
สัญจรของผูคนและตําแหนงมุมมอง คํานึงถึงความพอเหมาะพอดี การสรางสัดสวนใหแต
ละสวนสัมพันธกันเปนสิ่งสําคัญ ไมควรจัดใหมีจุดเดนซ้ําๆ กันในพื้นที่ใกลเคียงกันจะทําให
เกิดการแขงขัน ความเดนจะลดลง และที่สําคัญการเนนตองพิจารณาถึงพื้นที่กับปริมาณ
และขนาดของจุดเดน
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หลักสูตรทองถิ่น
สวนสวยดวยสองมือ

ใบงานที่ 3.2
เรื่อง หลักการออกแบบจัดสวน

ใชเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
ชื่อผูสอน นางอารี ราชสาร

ชื่อนักเรียน……………………………………………ชั้น…………………เลขที่…………………
ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูกหนาขอความที่อธิบายภาพไดถูกตอง
1.

(
(

) ความสมดุลที่มีขนาดเทากัน
) ความสมดุลที่มีขนาดไม

2.

(
(

) ความกลมกลืนดวยรูปทรง
) ความกลมกลืนดวยเนื้อหา

3.

(
(

) ชวงจังหวะเหมาะสม
) ชวงจังหวะไมเหมาะสม

4.

( ) การเนนจุดเดนดวยกอนหิน
( ) การเนนจุดเดนดวยตนไม

เทากัน
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง หลักการออกแบบจัดสวน

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สวนสวยดวยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง แบบทดสอบมีจํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลาทําแบบทดสอบ 10
นาที
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ

1. พื้นผิววัสดุชนิดใดที่ใหความรูสึกออนนุม
ก. ไม
ข. อิฐ
ง. หิน
ง. ทราย
2. สวนประกอบใดของสวนที่ทําใหเกิดความรูสึก ปลอดภัย สบาย
ก. กลุมไมพุม
ข. กอนหิน
ค. สนามหญา
ง. สระน้ํา
3. หลักการออกแบบในขอใดที่กอใหเกิดความเปนเอกภาพไดมากที่สุด
ก. จังหวะ
ข. ความสมดุล
ค. ความแตกตาง
ง. ความกลมกลืน
4. หลักการออกแบบในขอใดชวยแกความซ้ําซากเบื่อหนายที่เกิดจากการใชหลักความกลมกลืนมาก
เกินไป
ก. ความแตกตาง
ข. เอกภาพ
ค. ความสมดุล
ง. สัดสวน
5. หลักการออกแบบในขอใดแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของงานที่ออกแบบ
ก. สัดสวน
ข. เอกภาพ
ค. จุดเดน
ง. ความสมดุล
6. หลักการออกแบบในขอใดชวยใหเกิดความตอเนื่องสัมพันธและการเหนี่ยวนําสายตา
ก. สัดสวน
ข. ความสมดุล
ค. จังหวะ
ง. จุดเดน
7. วางรูปแบบจัดสวนอยางไร จึงจะเรียกวามีความกลมกลืน
ก. อาคารทรงยุโรปกับตะเกียงหิน ข. อาคารทรงยุโรปกับตนไผ
ค. อาคารทรงยุโรปกับตนหลิว ง. อาคารทรงยุโรปกับน้ําพุรูปปนกามเทพ
8. การออกแบบพื้นที่จัดสวนใหมีทั้งไมใหญ ไมพุม ไมคลุมดิน ลดหลั่นกันลงมาเปนการใชหลักการใด
ในการออกแบบ
ก. ความกลมกลืน
ข. ความแตกตาง
ค. สัดสวน
ง. จุดเดน
9. หลักการออกแบบสวนแบบใดที่ใหความรูสึก และรับรูถึงพลังเคลื่อนไหวใหกับภาพรวมของสวน
ก. ความแตกตาง
ข. ความกลมกลืน
ค. สัดสวน
ง. จุดเดน
10. หลักการใด ไมควรจัดในพื้นที่ใกลเคียงกัน
ก. ความกลมกลืน
ข. จุดเดน
ค. สัดสวน
ง. ความแตกตาง
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หลักสูตรทองถิ่น
สวนสวยดวยสองมือ

เฉลยใบงานที่ 3.2
เรื่อง หลักการออกแบบจัดสวน

ใชเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
ชื่อผูสอน นางอารี ราชสาร

ชื่อนักเรียน…………………………………………ชั้น…………………เลขที่……………………
ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูกหนาขอความที่อธิบายภาพไดถูกตอง
1.

เทากัน
เทากัน

(

) ความสมดุลที่มีขนาด

(  ) ความสมดุลที่มีขนาดไม

2.

(  ) ความกลมกลืนดวยรูปทรง
( ) ความกลมกลืนดวยเนื้อหา

3.

(  ) ชวงจังหวะเหมาะสม
( ) ชวงจังหวะไมเหมาะสม

4.

( ) การเนนจุดเดนดวยกอนหิน
(  ) การเนนจุดเดนดวยตนไม
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

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

กอนเรียน

ง
ค
ก
ง
ค
ข
ง
ค
ข
ง

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

หลังเรียน

ง
ค
ง
ก
ข
ง
ง
ค
ก
ข
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