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คำนำ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการจั ด และดู แ ลรั ก ษาสวนหย่ อ มมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วิ ท ยาเขต
แม่ฮ่องสอน จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัด และดูแลรักษาสวนหย่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และให้ผู้ปฏิบัติงานการจัด และดูแลรักษาสวนหย่ อม
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ได้รับมอบหมาย ร่างแบบสวนหย่อม ประเมินค่าใช้จ่าย เสนอ (ร่าง) แบบสวนหย่อม สั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง สรุปค่าใช้จ่ายในการจัด และดูแลรักษาสวนและขั้นตอนการบารุง
ดูแลและรักษา
คู่มือฉบับนี้ได้นาเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและ
พัฒนางานด้านต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากผู้ปฏิบัติงานจะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ
เพื่ อ นร่ ว มงานและผู้ ที่ ส นใจน าข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านการจั ด และดู แ ลรั ก ษาสวนหย่ อ มมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
อดีตที่ผ่านมามนุษย์ได้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องตนเองให้ปลอดภัยและมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็น
อาณาเขตและแหล่งอาหาร แต่เมื่อบ้านเมืองก้าวหน้า มีการพัฒนาและเจริญมากขึ้น การตกแต่ง ที่อยู่อาศัย
เริ่มมีความสาคัญและจาเป็นขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ความโอ่อ่าสง่างามหรือ
เพื่ อ เพิ่ ม ความสวยงามและน่ า อยู่ ใ ห้ กั บ ตั ว อาคารและเพื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว และช่ ว ยปิ ด บั ง
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (อาทิตย์ อินทอง, 2549)
ในปัจจุบันเขตชุมชนเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น เช่น ในเมืองหลวงและชุมชนแออัด ทาให้เกิดปัญหา
ในด้านต่างๆ เช่น มลภาวะทางอากาศ การปล่อยให้พื้นที่สาธารณะไม่สะอาดสวยงาม ฯลฯ ทาให้การจัดสวน
หรือการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการใช้ไม้ ดอกไม้ประดับจึงมีความจาเป็นมากขึ้น การจัดสวนนอกเหนือจากสร้าง
ความสวยงามทางทัศนียภาพแล้วยังมีความสาคัญและประโยชน์ด้านต่างๆ อีกหลายประการ เช่น การจัดสวน
เพื่อการบาบัดผ่อนคลาย ป้องกันเสียงรบกวน กรองฝุ่นละอองในอากาศและยังดูดซับมลพิษบางชนิด เช่น
ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เบนซิน (Benzene) ไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene) ซึ่งเป็นการ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ด้วย (วรรณา, 2546; Wolverton, 1989)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีแนวทางการบริหารจัดการการจัดและ
ดูแลรักษาสวนหย่อมหรือคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมที่เป็นมาตรฐานสาหรับ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานการเกษตร และยังไม่มีนักวิชาการเกษตรสาหรับให้ข้อเสนอแนะหรือคาปรึกษา
ในเรื่องต่างๆ ทาให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตรนั้น ยังขาดความสมบูรณ์แบบ
ซึ่งงานเกษตรนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความชานาญค่อนข้างมากและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่มีพื้นที่ ทั้งหมด จานวน 109 ไร่ และกาลังดาเนินการขอใช้พื้นที่ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ แม่ปายฝั่งซ้าย จากกรมป่าไม้ จานวน 210 ไร่ ถึงแม้จะมีพื้นที่บางส่วนที่มีการจัดสวนหย่อม
แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ได้เสื่อมโทรมอย่างมากจนไม่แทบเหลือเค้าโครงเดิมอยู่เลย
จากเหตุผ ลดังกล่ าว ผู้ เขีย นเล็ งเห็ นความส าคัญและความจาเป็นข้างต้น จึงนามาเขียนเป็นคู่ มื อ
ปฏิบัติงานเรื่องการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานการจัดสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สามารถปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคในการปฏิบัติงานการจัดสวนหย่อมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และเพื่อลดความซ้าซ้อนและความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

2
1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานการจั ด และดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน สามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่ อ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละเทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ ง านการจั ด และดู แ ลรั ก ษาสวนหย่ อ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1.3 ประโยชน์ของคู่มือ
1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและงานได้รับทราบวิธีปฏิบัติงาน เทคนิค ขั้นตอน
และวิธีการดาเนินงาน สามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
3. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน มี ก ารบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักวิชาการ
4. เป็นการลดความซ้าซ้อนและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
1.4 ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอนฉบับนี้นั้น เนื่องด้วยการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมไม่ได้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงใช้แนวคิด ทฤษฏีตามหลักวิชาการ
ในการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมและประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน ซึง่ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ
ได้รับมอบหมายพื้นที่ สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (ร่าง) แบบสวนหย่อม ประเมินค่าใช้จ่าย (โปรแกรม
Microsoft Office Excel) เสนอ (ร่าง) แบบสวนหย่อมต่อหัวหน้างานฯ สั่งซื้อต้นไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสวน และขั้นตอนสุดท้าย คือ การบารุง ดูแลและรักษา
หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นประจาทุกสัปดาห์
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
สวนหย่อม หมายถึง สวนหย่อมบริเวรหน้าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์การโรงแรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ไม้ดอก หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก มีลักษณะดอกสวยงาม มีทั้งไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก
ไม้ประดับ หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่าง รูปทรง สีสันของลาต้นและใบที่แตกต่าง
กันไป มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและโครงสร้างการบริหารจัดการ
2.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มีพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา
วิถีชีวิตของท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการของ
ท้องถิ่นและพัฒนาศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่จะประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญคือการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อันเป็นภาระกิจการส่งเสริมที่สถาบันดาเนินการมาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มานาน
หลายสิบปี เป็นจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตครูและการพัฒนา
ท้องถิ่น ในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสม่าเสมอและตลอดมา
ในปี พ.ศ. 2543 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดหาพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ จานวน
109 ไร่ 6 ตารางวา ให้ แก่มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่ อ ดาเนิ นการจัด ตั้งเป็นวิทยาลั ยแม่ ฮ่ อ งสอน
แต่เนื่ องจากมีข้อกาหนดเรื่ องงบประมาณในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การดาเนินการจึงทาได้ระยะหนึ่ง
จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวมทั้งหน่วยงานราชการและผู้นาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ผลการระดมความคิดได้แนวทางที่จะ
ทางานร่ ว มกัน ระหว่า งมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ และจังหวั ดแม่ ฮ่อ งสอนที่จ ะร่ว มกัน สร้า งวิทยาเขต
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากการประชุมประจาสภาสถาบัน
ในการประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันดาเนินการจัดตั้ง
วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอนเพื่ อ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษา ต่ อ มาในปี พ.ศ.2547 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น พร้อมด้วยสาธารณูปโภคมอบให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองปฏิบัติงานร่วมกันในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิร าลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร ในการยกระดับการศึกษาและการพัฒ นาท้ องถิ่นในพื้นที่จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีความร่วมมือเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน จากความร่วมมือดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน
2561 และได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้น ดังนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สานักงาน
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จึงจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เป็นรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และมีส่วนงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานวิทยาเขต 3 ส่วนงาน ดังนี้

5
ส่วนงานบริหาร (สานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
ส่วนงานวิชาการ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
ส่วนงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
2.2.1 บทบาทหน้าที่ของตาแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป
สายงาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่ งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตร ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน
การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การส่งเสริมและเผยแพร่วิช าการเกษตร ตลอดจนช่วยนักวิชาการเกษตรใน
การศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ระดับชานาญงานพิเศษ
2. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ระดับชานาญงาน
3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ระดับปฏิบัติงาน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่กาหนด โดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ระบุหน้าที่ความ
รั บ ผิ ดชอบของตาแหน่ งประเภททั่ว ไป สายงานผู้ ปฏิบัติ งานการเกษตร ตาแหน่งในสายงานผู้ ปฏิบัติงาน
การเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป
สายงาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ระดับ
ปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ
ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
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ด้านการปฏิบัติงาน
1. ส่งเสริมการเกษตร ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักวิชาการเกษตร
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เช่น
การปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง พั น ธุ์ การขยายพั น ธุ์ การคั ด พั น ธุ์ การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต การใช้ ปุ๋ ย การเก็ บ รั ก ษา
ช่วยศึกษาทดลอง หาวิธีป้องกันกาจัดโรค แมลงและศัตรูพืช เพื่อพัฒนางานวิชาการเกษตร
3. รวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูลและดาเนินการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลง
ทดลองและห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและจัดทาแปลงทดลอง ติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของพืช
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการเกษตร
2. ประสาน แลกเปลี่ ย นความรู้ และข้ อ มูล ต่ างๆ เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.2.2 สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ได้ให้ความเห็นชอบในการกาหนดสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อน ามาใช้เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของบุ คลากรหรื อการวางแผนการพั ฒ นา
บุคลากรในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียด (ภาคผนวก ค หน้า 82) ดังนี้
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานสมรรถนะของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กลุ่ ม งานอาคารสถานที่ แ ละสวั ส ดิ ก าร
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ
1. หัวหน้างาน
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 14
2. ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
ระดับ ชานาญงานพิเศษ
4 4 4 4 5 5 4 4 5
9
ระดับ ชานาญงาน
4 4 4 4 4 4 4 4 4
9
ระดับ ปฏิบัติงาน
2 4 2 4 4 2 3 3 3
9
ที่มา : คู่มือสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กองบริหารงานบุคคล

Total Point

Total Issue

การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ทักษะการบริหาร

ภาวะผู้นา

การวางแผน

สมรรถนะการบริหาร

วิสัยทัศน์

ทักษะด้านช่างและ
การซ่อมบารุง

ความถูกต้องของงาน

ความรับผิดชอบ

ความเชี่ยวชาญในอาชีพ

จิตบริการ

สมรรถนะประจากลุม่ งาน

ความผูกพันที่มีต่อองค์กร

ทีมงานและเครือข่าย

การยึดมั่นในคุณธรรม

ตาแหน่ง

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

สมรรถนะหลัก

51
39
36
27
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2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของนายอนุชิต นัดดาศรี ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตามคาสั่ง สานักงาน
วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน ที่ 263/2564 เรื่ อ ง
การมอบหมายงานในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบบุ ค ลากรส านั ก งานวิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน สั่ ง ณ วั น ที่
28 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก ก หน้า 72) มีดังนี้
2.3.1 จัดและดูแลสวนหย่อมตกแต่งบริเวณพื้นที่
2.3.2 กาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
2.3.3 เพาะชาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
2.3.4 ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
2.3.5 ตัดแต่งสนามหญ้าเพื่อความสวยงาม
2.3.6 ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในวิทยาเขตฯ
2.3.7 ผลิตสารกาจัดวัชพืชและศัตรูพืชชีวภาพ
2.3.8 ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก สนามหญ้าและไม้ประดับตกแต่งพื้นที่
2.3.9 ตัดตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอก สนามหญ้าและไม้ประดับ
2.3.10 บารุงรักษา รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นสารป้องกันโรคและศัตรูพืช
2.3.11 เก็บกวาดขยะบริเวณอาคารและขนขยะของแต่ละอาคารไปยังโรงพักขยะ
2.3.12 ปฏิบัติงานซ่อมสร้างภายในวิทยาเขต
2.3.13 งานจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่สาหรับการประชุม อบรม
2.3.14 ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน
2.3.15 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ขับรถรับส่งผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ
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2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการ
2.4.1. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน

สำนักงำนวิทยำเขตแม่ฮ่องสอน

วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
งำนบริหำรทั่วไป

กองบริหำรทั่วไป

งำนวิจัยและบริกำรกำรศึกษำ

กองบริกำรกลำง

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
งำนบริหำรทั่วไป

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร
2.4.2 โครงสร้างการบริหารงานสานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (Administration Chart)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยกำร
กองบริหำรทั่วไป

หัวหน้ำงำนธุรกำร

หัวหน้ำงำนบริกำรทั่วไป

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้อำนวยกำร
กองบริกำรกลำง

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร
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2.4.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานสานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
นำงสำวทิพย์ยุภำ อุดมใหม่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขตแม่ฮ่องสอน

นำยศรำวุฒิ สมวะถำ
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทั่วไป

นำยเอกลักษณ์ ทองปัน
ผู้อำนวยกำรกองบริกำรกลำง

นำงสำวศิริพร เขียวบุตร รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนธุรกำร
- นำงสำวศิริพร เขียวบุตร
- นำงสำวณัฐภรณ์ ขันไชย
- นำงสำวเสำวณีย์ วิมุกตำยน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

นำยธวัชชัย สืบเมือง รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรทั่วไป
- นำยธวัชชัย สืบเมือง
- นำงศรีนวล พิทักษ์
- นำงทัศนีย์ ตะธรรมำ
- นำยอุดร ทำแดง
- นำยธวัชชัย สุทธินิล

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร
ผู้ปฏิบัติงำนบริกำร
พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน

นำยเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำน
อำคำรสถำนที่และสำธำรณูปกำร
- นำยเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ
- นำยอนุชิต นัดดำศรี
- นายสุรเดช เพียรดี
- นายประการสิทธิ์ เลอะมู
- นายเอกชัย พัฒนาผาเจริญ
- นายสมชาย สุริยะ
- นายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร

วิศวกร
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
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2.4.4 โครงสร้างอัตรากาลัง สานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ตารางที่ 2.2 โครงสร้างอัตรากาลัง สานักงานวิทยาเขตวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
พนักงาน พนักงาน
ข้าราชการ
ประเภทบุคลากร
มหาวิทยาลัย ราชการ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
1
3. วิศวกร
1
4. ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
4
5. ผู้ปฏิบัติงานช่าง
2
6. ผู้ปฏิบัติงานบริการ
2
7. พนักงานขับรถ
2
รวม
15
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พนักงาน
ชั่วคราว
-

รวม
3
1
1
4
2
2
2
15

บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
นั้น เนื่องด้วยการจัด และดูแลรักษาสวนหย่อมไม่ได้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงใช้แนวคิด ทฤษฏี จากหนังสือสวนหย่อมทาได้
ด้วยมือคุณของคุณขวัญชัย จิตสารวย (2538) และประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดและ
วิธีการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
3.1.1 ขั้นตอนการจัดสวนหย่อม
3.1.1.1 การปรับและเตรียมพื้นที่
1) การขุดย้ายต้นไม้และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมและประสงค์จะเอาออกจากพื้นที่ เช่น
ศาลา ลานพัก ทางเดิน สิ่งเหล่านี้ควรรื้อออกจากพื้นที่ก่อนแต่ถ้าเป็นต้นไม้และเพียงแต่จะย้ายตาแหน่งจากเดิม
ไปยังอีกตาแหน่งหนึ่งในพื้นที่สวนเดียวกัน ควรพิจารณาย้ายเมื่อดาเนินการถึงขั้นตอนการปรับระดั บพื้ นที่
โดยรวมจะสะดวกกว่าจะรีบย้ายในตอนนี้เพราะบางครั้งตาแหน่งที่ย้ายไปปลูกนั้นอาจจะต้องขุดดินออกหรือ
ถมดินเพิ่มอีกได้
2) การกาจัดวัชพืชและเก็บเศษวัสดุต่างๆ ออกจากพื้นที่ เศษวัสดุต่างๆ นั้นไม่ควรฝังลงใน
พื้นที่จัดสวนเด็ดขาดเพราะสลายตัวช้าแล้ว ยังทาให้ ดินมีการระบายน้าและการถ่ายเทอากาศแตกต่า งกัน
การเจริญเติบโตของพืชจะแตกต่างกันและดินบริเวณนั้นจะยุบตัวและแน่นขึ้น วัชพืชเป็นปัญหาใหญ่ในการ
จัดสวน ถ้าละเลยระยะเพียง 2 – 3 เดือน สวนที่สวยงามก็จะเสื่อมโทรมรกรุงรัง การกาจัดวัชพืชจึงต้องทา
อย่างพิถีพิถัน หากมีการนาดินจากแหล่งอื่นมาถมก็ต้องเลือกดินที่ปราศจากวัชพืช แม้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องใช้ปุ๋ย
ที่ไม่มีเศษวัชพืชติดมา วัชพืชที่กาจัดยาก เช่น หญ้าชันอากาศ แห้วหมู ฯลฯ วิธีการกาจัดทาได้ทั้งการใช้แรงคน
และใช้สารเคมี ถ้าเป็นวัชพืชที่กาจัดยากควรดาเนินการดังนี้
- ใช้จอบขุดพื้นที่หน้าดินให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร (ประมาณ 1 หน้าจอบขุด)
เก็บเศษหญ้าออก ตากดินไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ให้ดินแห้ง
- ย่อยดินและเก็บวัชพืชออกให้มากที่สุดอีกครั้ง
- หากมีวัชพืชอยู่มาก หลังจากย่อยและเก็บวัชพืชแล้วอาจต้องใช้ยาคุม เช่น พวก
อะลาคลอร์ อะทราซีน ฯลฯ หว่านให้ทั่วแต่วิธีนี้ต้องทิ้งดินไว้อีกประมาณ 30 วัน จึงจะปลูกหญ้าและต้นไม้ได้
- ก่อนปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ ควรจะคราดเก็บเศษวัชพืชออกอีกครั้ง
3) การปรับระดับพื้นที่โดยรวม ในขั้นตอนนี้ต้องดาเนินงานอยู่ 3 ประการ คือ
- การปรับระดับพื้นสวน ต้องดูจากแบบที่กาหนดไว้ ส่วนใดต้องราบเรียบ เป็นเนิน
ขุดสระและถมดิน การปรับระดับพื้นที่ในขั้นนี้ทาเพียงพอให้เห็นเป็นรูปร่างโดยรวม ยังไม่ต้องทาละเอียดมาก
- การกาหนดการระบายน้า เป็นการกาหนดทิศทางให้น้าไหลออกจากพื้นที่สวนและ
ไม่ให้ไหลไปพื้นที่ส่วนอื่น สวนที่ไม่วางแผนการระบายน้า ปล่อยให้น้าขังนานๆ ทาให้หญ้า พันธุ์ไม้ตาย เป็นโรค
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ง่ายและวัชพืชบางชนิ ดเกิดขึ้น ได้ง่าย การระบายน้าทาได้โ ดยการปรับพื้นที่ให้ลาดเอียง ในหลักการพื้ นที่
ลาดเอียงเพียง 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถระบายน้าออกแล้ว ความลาดเอียง 1 เปอร์เซ็นต์ ก็คือ พื้นที่
ทางราบยาว 1 เมตร ต่อกับพื้นที่ทางสูง 1 เซนติเมตร คิดเป็นสัดส่วนนี้ไปตลอดสวน ในสวนหย่อมที่มีพื้นที่
ไม่มากอาจกาหนดด้วยสายตาให้พอเหมาะ แต่ถ้าพื้นที่กว้างอาจใช้สายยางจับระดับน้าในทางราบให้ได้ระดับ
ก่ อ น เมื่ อ ถึ ง จุ ด ที่ ต้ อ งการความลาดเอี ย งก็ ถ มดิ น ให้ มี ค วามสู ง ตามสั ด ส่ ว นแล้ ว ปรั บ ให้ ล าดลงปลายเนิ น
แล้วมีทางหรือท่อระบายน้า แต่ถ้าไม่สามารถกาหนดการระบายน้าบนผิวดินได้จาเป็นต้องระบายน้าทางใต้ผิว
ดิน ท่อระบายน้ าควรฝั งให้ ลึ กประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ ท่อพีวีซีข นาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลาง 1 นิ้ว ขึ้น ไป
ภายในท่อใส่ทรายหยาบและกรวดอย่างละครึ่ง จุดระบายนี้ควรอยู่ในมุมที่ซ่อนไว้หรือจัดวางองค์ประกอบอื่นๆ
พรางตาไว้
- การวางระบบสิ่งอานวยประโยชน์ เช่น ระบบน้า ระบบไฟ ท่อระบายน้าจากพื้นที่
อื่นๆ สิ่งอานวยประโยชน์เหล่านี้ควรดาเนินการพร้อมกับปรับพื้นที่ การดาเนินการต้องคานึงถึงความปลอดภัย
คงทนถาวร ถ้าเป็นสายไฟจะฝังลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และมีท่อร้อยสายไฟให้เรียบร้อย
4) สิ่งก่อสร้างในสวนหย่อม ถ้าต้องการสิ่งก่อสร้างพิเศษอื่นๆ จาเป็นต้องดาเนินการให้เสร็จ
ก่อนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้า สิ่งก่อสร้าง เช่น สระน้า น้าตก หิน ฯลฯ
5) การขึ้นรูปเนินดิน การทาเนินดินนั้นสามารถทาได้เลยตั้งแต่ขั้นตอนการปรับระดับพื้นที่
โดยรวม หลังจากสิ่งก่อสร้างในสวนเสร็จจึงควรปรับแต่งอีกครั้งหนึ่ง การทาเนินในสวนหย่อมควรทาลักษณะ
นูนเป็นหลังเต่าเล็กน้อย มีลักษณะเป็นธรรมชาติ ขอบเส้นของเนินต้องอ่อนช้อยรับกับเส้นเนินอื่นๆ ระดับความ
สูงของเนินแต่ล ะชั้นควรจะลดหลั่ นลงมา การขึ้นรูปเนินนั้นควรกระทาลงมาจากเนินชั้นสูงสุ ดสู่เนินต่ าสุ ด
เนิ น แต่ ล ะระดั บ นั้ น ต้ อ งอั ด ให้ อ ยู่ ตั ว พื้ น ผิ ว ความกว้ า งของหน้ า เนิ น จะต้ อ งกว้ า งได้ สั ด ส่ ว นกั บ เนิ น อื่ น ๆ
นอกจากนี้ระดับความสูงของเนินลูกหนึ่งๆ จะต้ องมีระดับเดียวกันตลอดไม่ว่าเนินลูกนั้นจะไหลโค้งไปตาแหน่ง
ไหนก็ตาม การขึ้นรูปจบเนินควรมีฉากหลังเป็นตัวหยุดเนิน เช่น ผนัง กาแพง รั้ว จะทาให้ดูสวยงามกว่าการ
ก่อเนินไว้โดดๆ อยู่กลางสวน เพื่อการดูแลที่ง่ายและเกิดความสวยงามไม่ควรทาเป็นชั้นเนินมากนัก เพียง
1 – 3 ชั้น ก็เพียงพอและที่สาคัญความสูง (ความหนา) ของเนินจะต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกชั้น
3.1.1.2 การกาหนดกลุ่มไม้และการปลูก
1) การกาหนดตาแหน่งกลุ่มพันธุ์ไม้ เริ่มจากแบบแปลนที่กาหนดไว้ ถ้าเป็นแบบมาตรฐาน
ก็จะมีมาตรส่วนระบุไว้ เช่น แปลนกาหนดมาตรส่วน 1 : 50 ถ้าวัดระยะในแปลนได้ 1 เซนติเมตร ก็จะเท่ากับ
ระยะในพื้นที่ 50 เซนติเมตร จากนั้นก็ใช้ไม้ปลายแหลมหรือปูนขาวโรยเป็นแนวกลุ่มของพันธุ์ไม้ตามแบบ
ที่กาหนด แต่หากเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มสูงที่ปลูกไว้โดดๆ ก็โรยปูนขาวเป็นรูปวงกลมขนาดเท่ากับหลุมที่จะขุด
ปลูก ควรกาหนดกลุ่มหลักหรือไม้ประธานก่อนต้องอยู่ในตาแหน่งที่เด่น จากนั้นกาหนดเขตของไม้พุ่มประกอบ
ลดหลั่นกันลงมาจนถึงไม้คลุมดิน ถ้าใช้หินเป็นองค์ประกอบในการจัด ก็ พิจารณาตาแหน่งหินลงไปพร้อ มๆ
กัน หินที่วางลงไปนั้นควรฝังส่วนใดส่วนหนึ่งเสมอไม่วางไว้เฉยๆ บนพื้นดิน
ส่วนพันธุ์ไม้ที่กาหนดลงไปนั้น ไม้สูงก็ควรอยู่ในส่วนหลัง ถัดมาด้านหน้าจะลดหลั่นกันลงมา
จนถึงไม้คลุมดิน ในแต่ละกลุ่มของพันธุ์ไม้ที่กาหนดถ้าเป็นไม้คลุมดินควรกาหนดแปลงขนาด 50 เซนติเมตร
เป็ น อย่ า งต่ า ถ้ า เป็ น ไม้ พุ่ ม ที่ ต้ อ งการปลู ก เป็น กลุ่ ม ก็ มี แ ปลงที่ ก ว้า งอย่า งน้ อ ย 0.70 – 1.00 เมตรและ
กาหนดให้แต่ละแปลงต่อเนื่องกันแต่ละกลุ่มไม่ควรห่างกันเกินกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อเวลาต้นไม้โตขึ้นแต่ละ
กลุ่มจะต่อเชื่อมกันพอดี สะดวกในการดูแลรักษาไม่ต้องปลูกหญ้าและไม่ต้องตัดหญ้าในระหว่างแปลง แต่ถ้าจะ
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แยกกลุ่มเพื่อสร้างสัดส่วนสร้างความสมดุลหรือเพื่อเหตุอื่นๆ ก็ควรจะห่างกันพอที่จะปลูกหญ้าและเข้าไปตัด
หญ้าได้สะดวกและควรระวังอย่างให้กลุ่มไม้ดูกระจัดกระจายหลายกลุ่มและในสวนหย่อมหนึ่งๆ ก็ไม่ควรใช้
พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ม ากหลายชนิ ด หลายรู ป ทรงจะดู สั บ สนไม่ ก ลมกลื น เช่ น สวนหย่ อ มในพื้ น ที่ 50 ตารางเมตร
ควรมีไม้ประธาน 2 – 3 ต้น (เป็นไม้ชนิดเดียวกัน) มีไม้พุ่มประกอบ 3 – 4 ชนิด ไม่คลุมดินอีกสัก 3 – 4 ชนิด
ปลูกซ้าๆ กัน (แต่ต่างตาแหน่งกัน) การเลือกใช้ต้นไม้เช่นนี้จะเกิดความกลมกลืนความสวยงามโดยเฉพาะ
2) การเตรียมดินและการปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ องค์ประกอบสาคัญในสวนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไ ม้
และหญ้าจึ งจ าเป็ น อย่างยิ่งที่ต้องมีดิน เข้ามาเกี่ยวข้องการเตรียมดินที่เหมาะสมนั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถ้าสภาพดินเดิมเสื่อมโทรม ความรู้เรื่องดินจึงมีความสาคัญไม้ดอกไม้ประดับ
ต้องการดินที่มีโครงสร้างโปร่งรวน ระบายน้า ระบายอากาศดี ดูดซับความชื้นไว้ได้นาน ดินที่มีโครงสร้างไม่อยู่
ตัวมักเป็นดินทรายหรือดินที่ขาดอินทรียวัตถุเมื่อพรวนไปแล้วดินจะฟูโปร่งร่วนแต่เมื่อรดน้าเพียงครั้งสองครั้ง
ดินกลับแน่นทึบอีกตามเดิม การแก้ไขลักษณะนี้ควรใส่อินทรียวัตถุบ่อยๆ การจะเพิ่มอากาศ (ออกซิเจน) หรือ
บังคับอากาศ (คาร์บอนไดออกไซด์) ให้ระบายออกจากดิน ถ้าดินแน่นทึบระบายน้าระบายอากาศไม่ดีรากพืช
ส่วนที่ทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหารก็จะไม่มีพลังงานเพียงพอ ต้นไม้แคระแกร็นแม้จะใส่ปุ๋ยไปเท่าใดก็ไรผล
เพราะโครงสร้างของดินเสียไป การที่จะทาให้โครงสร้างของดินดีขึ้นจะทาได้ง่ายถ้าดินนั้นเป็นดินร่วนเพียงใส่
อินทรียวัตถุคลุกเคล้าบ่อยๆ โดยดินจะจับกันเป็นเม็ดเล็กๆ เรียกว่าเม็ดดิน (เกิดจากอนุภาคดินซึ่งมีขนาดเล็ก
มาเกาะจับกัน) และจับกันในลักษณะทรงกลมภายในเม็ดดินก็มีช่องว่างดูดซับน้าและช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
ก็เป็นที่อยู่ของน้าและอากาศ การที่เม็ดดินมาเกาะจับเรียงตัวกันอย่างอิสระได้นั้นก็เกิดจากอินทรียวัตถุที่ใส่ลง
ไปเป็นตัวเชื่อม ถ้าเป็นดินเหนียวที่เหนียวมากและมีพื้นที่ไม่มากนักก็อาจใช้ทรายหยาบจากน้าจืดมาผสม
คลุ กเคล้ าใส่ อิน ทรี ย วัตถุ เช่น แกลบ ขี้เลื่ อย หญ้าฟางแห้ งย่อยดินให้ เข้ากัน ดินก็จะร่ ว นขึ้นและหมั่น ใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรียวัตถุ ถ้าเป็นดินทรายก็ใส่อินทรียวัตถุคลุกเคล้าเช่นเดียวกัน
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือเรียกกันว่าค่าพีเอชจะมีผลโดยตรงต่อการสลายตัวและ
ไม่สลายตัวของธาตุอาหารบางทีทาให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อยสลายออกมามากจนเป็นพิษต่ อพืชและ
ต่อเนื่องไปถึงความสมดุลของธาตุอาหารทั้งหมดในดินเสียไป ทั้งยังมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ โดยทั่วไปดิน
ในประเทศเรามักมีความเป็นกรดดังนั้นจึงมักใช้ปูนผสมกับดินเพื่อแก้กรด ค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อพืชทั่วไปจะ
อยู่ในช่วง 6.0 – 7.0 ถ้าต่ากว่านั้นก็จาเป็นต้องแก้ไขโดยการใส่ปูนลงไป ปูนที่ใส่มีหลายชนิดที่นิยมกัน ได้แก่
ผงปูนดิบเพราะเมื่อผสมลงในดินปลูกสามารถปลูกพืชได้ทันทีหรือไม่ก็ใช้ปูนขาวแต่เป็นปูนที่มีความเป็นด่างจัด
หลังจากผสมคลุกเคล้ากับดินปลูกแล้วต้องให้มีความชื้นพอเหมาะและทิ้งไว้ 2 – 3 เดือนจึงปลูก
3) การขุดหลุมปลูกและการปรุงดินให้เหมาะสม โดยหลักการแล้วจะขุดหลุมและปลูกไม้
ขนาดใหญ่ก่อนแล้วไล่ลงมาเป็นไม้ขนาดกลางและสุ ดท้ายเป็นแปลงปลู กไม้ขนาดเล็ ก ในสวนหย่อมนั้น ไม้
ขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นไม้ประธานมักเป็นไม้พุ่มสูงหรืออย่างเต็มที่ก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม้ในกลุ่มนี้ต้องขุดเป็น
หลุมเดี่ยว ขนาดหลุมประมาณ 70 – 80 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) ถ้าเป็นดินเดิมควรขุดแยกดินบนและ
ดินล่างไว้คนละฝั่งหลุมดินที่ขุดขึ้นมานั้นจะผสมด้วยปุ๋ ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรืออินทรียวัตถุอื่นๆ
1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ผสมกับดินที่ขุดขึ้นมา 3 ส่ วน ส่วนก้นหลุมก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รองก้นให้หนาประมาณ
10 เซนติเมตร หรือใช้ปุ๋ยคอกแทนก็ได้ จากนั้นนาดินผสมลงหลุมให้เหลือความลึกเท่ากับความสูงของตุ้มดิน
ให้หินฟอสเฟตหรือปุ๋ยเคมีที่มีตัวกลางสูง (ธาตุฟอสฟอรัสสูง) รองก้นหลุมเล็กน้อย โดยเฉพาะถ้าดินที่จัดสวน
เป็ น ดิ น นาหรื อ ดิ น เหนี ย วเพราะดิ น ลั ก ษณะนี้ มั ก ขาดธาตุ ฟ อสฟอรั ส ส่ ว นถ้ า เป็ น ดิ น ทรายมั ก ขาด
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ธาตุโพแทสเซียมและการที่ใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสรองพื้นให้ใกล้กับบริเวณรากพืชก็เพื่อให้พืชได้ใช้ในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโต เพราะธาตุฟอสฟอรัสจะเคลื่อนที่จากปฏิกิริยาหลังจากสลายตัวได้น้อยมาก ประมาณกันว่าไม่เกิน
1 เซนติเมตรจากนั้นก็ใช้ดินผสมโรยทับบางๆ อีกชั้นก่อนจะวางตุ้มดิน การปลูกต้องปลูกให้ต้นไม้อยู่ตรงกลาง
หลุม ลาต้นตั้งตรง ตรงคอดิน (ระหว่างรอยต่อของลาต้นและราก) ควรเสมอกับปากของหลุม อย่าให้ตุ้มดินลอย
หรือโผล่เป็นอัน ขาด ใส่ดินผสมกลบตุ้มดินโดยรอบและกดให้ แน่นพอสมควร รอบปากหลุมยกเป็น คัน ดิน
เล็กน้อยเพื่อเก็บน้า ใช้หลักปักกันลมโยกระยะแรกอาจมีหญ้าแห้งคลุมโคนไว้เพื่อรักษาความชื้น การปลูกไม้
ขนาดกลาง ได้แก่ ไม้พุ่มกลางจนถึงไม้พุ่มขนาดเล็ก หลุมของไม้พุ่มควรมีขนาดตั้งแต่ 40 – 60 เซนติเมตร
(กว้าง x ยาว x ลึก) หลุมของไม้พุ่มขุดได้ทั้งเป็นหลุมเดี่ยวและขุดเป็นแปลงรวม โดยทั่วไปถ้าปลูกเพื่อให้เป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ควรขุดเป็นแปลงรวม การปรุงดินปลูกเป็นเช่นเดียวกับไม้ประธานหรือไม้ต้นและการปลูกไม้ขนาด
เล็ก ได้แก่ ไม้คลุมดินทั่วๆ ไป ไม้คลุมดินควรปลูกครั้งหลังสุด ขนาดของหลุมไม้คุลมดินประมาณ 15 – 30
เซนติเมตร ขุดเป็นแปลงใหญ่ตามที่แบบกาหนด การผสมดินการปลูกเช่นเดียวกับการปลูกไม้พุ่ม ควรทาคันดิน
เล็กๆ รอบแปลงเพื่อจะเก็บน้าไว้ในระยะแรกปลูก การปลูกพันธุ์ไม้ในสวนนั้น มีข้อคานึงอยู่หลายประการ เช่น
- อย่าปลูกให้รากหรือตุ้มดินลอย คือ โผล่พ้นระดับดินของพื้นสวน
- ไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ต้องกลบดินปลูกให้ทั่วสม่าเสมอทุกต้น อย่าปล่อย
ให้ต้นใดต้นหนึ่งถูกละเลยไป อาจทาให้ต้นนั้นเหี่ยวเฉาและตายได้
- การกดอันดินสาหรับการปลูก ต้องมั่นใจว่าเมื่อรดน้าไปวันสองวันจะไม่ยุบซึ่งจะทาให้ต้นไม้
เอียงและรากโผล่ แต่ก็อย่าอัดดินจนแน่นน้าซึมได้ยาก โดยทั่วไปใช้แรงกดประมาณ 30 -50 กิโลกรัม ถ้าใช้
เท้ากดก็ประมาณจากน้าหนักตัวผู้กด
- ถ้าจาเป็นต้องใช้หลักยึดกันลมโยกในระยะแรกก็ต้องทาทันทีหลังปลูกเสร็จตาแหน่งผูกควร
ใช้ผ้ารองกันระหว่างหลักกับผิวลาต้นเพื่อไม่ให้เปลือกต้นไม้ฉีกหรือแตก
- หลักจากปลูกต้นไม้และวางหินเรียบร้อยตามตาแหน่งแล้ว ก็ปรับพื้นที่เก็บเศษวัสดุวัชพืช
แต่งเนินให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
3.1.1.3 สนามหญ้าในสวน
1) ชนิดของหญ้าสนาม ได้แก่
- หญ้าญี่ปุ่น มีใบเล็กแหลม หยาบแข็ง สีเขียวเข้ม โตค่อนข้างช้า ถ้าดูแลไม่ดีก็ไม่สม่าเสมอ
หากปลูกในสวนหย่อมจะสวยงามตรงที่มีใบขนาดเล็กทนแล้งทนดินเค็มได้ดี ถ้ามั่นใจว่ามีเวลาในการดูแลมีการ
เตรียมดินที่ดีตัดแต่งตรงเวลาสม่าเสมอปลูกในสวนหย่อมจะสวยงามมาก
- หญ้ า นวลน้ อ ย มี ใ บขนาดกลาง คื อ โตกว่ า หญ้ า ญี่ ปุ่ น สี เ ขี ย วอ่ อ น แน่ น และนุ่ ม กว่ า
หญ้าญี่ปุ่น ทนต่อสภาพอากาศในบ้านเราได้ดี ดูแลง่าย ทนต่อการเหยียบย่า เจริญได้ดีในดินทั่วไป ราคาไม่แพง
- หญ้ามาเลเซีย มีใบขนาดใหญ่กว่าสองชนิดแรก แต่นุ่มกว่า ทนแล้งดี ขึ้นได้ในดินทั่ว ไป
ปลูกง่าย โตเร็ว ทนร่มดี เนื่องจากใบค่อนข้างใหญ่ สามารถขุดแซะหรือแยกต้นมาปลูกในสวนเองได้
นอกจากนี้เราสามารถใช้หญ้าในธรรมชาติชนิดอื่นๆ อีกก็ได้ เช่น หญ้าแพรก หญ้านวลจันทร์
ซึ่งเป็นหญ้าพื้นเมืองที่หาได้ไม่ยาก ปลูกง่ายและมีคุณสมบัติต่างๆ เหมาะกับความเป็นหญ้าสนามในสวนได้
เช่นกัน แต่หญ้าทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นหญ้าที่มาขายในตลาดต้นไม้ทั่วไป ขนาดของแผ่นหญ้าที่ขุดวางขายจะเท่ากัน
หมด คือ แผ่นละครึ่งตารางเมตร (0.5 x 1.00 เมตร) 2 แผ่นต่อ 1 ตารางเมตร ราคาโดยทั่วไป หญ้านวลน้อย
จะถูกกว่าหญ้าอื่นๆ ใน 3 ชนิด
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2) การเลือกซื้อหญ้า
- หญ้าต้องใหม่ มีสีเขียวสดใส ไม่ซีด ไม่เหลือง ไม่ขาด
- มีความสม่าเสมอทั้งแผ่น ควรสม่าเสมอดูจากสีหญ้า ความยาวของต้นหญ้า บางแผ่นมีจุก
หญ้าแก่ๆ ติดมาก็ไม่ดี
- ความหนาของชั้นดินที่ติดมาต้องหนาสม่าเสมอ ความหนาแน่นของชั้นหญ้าก็เสมอกัน
- ไม่มีชั้นของลาต้นสะสมหนาเกินไป
- ปราศจากวัชพืชและหญ้าอื่นๆ ปนมา
การซื้อหญ้ามาปูในสวนควรซื้อมาปูในวันนั้น หากทาไม่ได้เช้ามาต้องปูทันที การเก็บหญ้าควร
เก็บไว้ในที่ร่มให้น้าจนชุ่ม ถ้าจาเป็นต้องคลุมอย่าคลุมด้วยพลาสติกหรือผ้าเต็นท์อาจคลุมด้วยตาข่ายสะแรน
หรือตาข่ายไนล่อนและในการขนส่งระยะทางไกลๆ อย่าให้ลมโกรกต้องคลุมอย่างมิดชิด การคานวณซื้อหญ้า
ควรคานวณมาเผื่อให้มากกว่าพื้นที่ปลูกประมาณ 5 – 10 % เพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะการปลูกหญ้า
ต้องตัดเป็นแผ่นเล็กๆ บ้าง อีกทั้งบางแผ่นก็ไม่สมบูรณ์
3) เครื่องมืออุปกรณ์การปูหญ้าในสวน
- จอบ
- คราดซี่ถี่และคราดซี่ห่าง
- มีดคมๆ ใช้ตัดแผ่นหญ้า
- ปุ้งกี้ รถเข็นไว้สาหรับขนดิน ขนปุ๋ย ขนหญ้าและขนทราย
- คาดไม้กระดานไว้สาหรับคราดปรับหน้าดิน
- เครื่องมือทุบอัดแผ่นหญ้าหลังปลูก เช่น ลูกกลิ้ง แป้นไม้กระดาน
- กรรไกรตัดหญ้า
- เครื่องมือและอุปกรณ์ให้น้า เช่น สายยาง หัวฉีด หัวสปริงเกลอร์ บัวรดน้า
4) ขั้นตอนการปูหญ้าในสวน
- เก็บเศษวัชพืช เศษวัสดุต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก เศษกระถาง เศษอิฐ ออกจากพื้นที่ให้หมด
- ปรับและเกลี่ยดินให้ได้รูปเดิมอย่างหยาบๆ อีกครั้ง เพราะหลังจากปลูกต้นไม้ วางหิน ระดับ
ดินในสวนจะเปลี่ยนไป
- ปรุงแต่งหน้าดินในพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าเพื่อให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีธาตุอาหารเพียงพอ
มีระดับความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสม มีค่าพีเอชระหว่าง 6.0 – 6.5
- การปรุงดินสาหรับปูหญ้าในสวน ถ้าจาเป็นต้องใช้ดินผสมใหม่ทั้งหมด ควรจะให้มีความหนา
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ควรต่ากว่า 20 เซนติเมตร โดยใช้ทราย 5 ส่วน อินทรียวัตถุ
3 ส่วนและดินร่วน 2 ส่วน
- หากไม่จาเป็นต้องใช้ดินผสมใหม่ทั้งหมดก็ต้องปรับปรุ งดินเดิมให้เหมาะสม โดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ขี้เลื่อย ใบไม้ผุ หญ้าผุ จากนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 5 – 10 กิโลกรัมต่อ
พื้นที่ 4 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินเดิม
- ปรับค่าพีเอชของดินให้เหมาะสม ถ้าในกรณีดินเหนียว ควรใส่หินปูนบดประมาณ 20 – 25
กิโลกรัมต่อพื้นที่ 50 ตารางเมตร หากเป็นดินร่วนหรือร่วนทราย ใช้หินปูนบด 10 – 15 กิโลกรัมต่อพื้นที่
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50 ตารางเมตร นอกจากนี้ควรเพิ่มปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตประมาณ 5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 50 ตารางเมตร ลงไปด้วย
โดยเฉพาะในสภาพที่เป็นดินเหนียว
- ปรั บ หน้ าดินให้ เรี ยบแน่นพอสมควรด้วยลูกกลิ้งที่มีน้าหนักประมาณ 60 กิโ ลกรัมหรือ
บดอัดด้วยไม้กระดานกระทุ้งหรืออัดด้วยหลังจอบให้เรียบเสมอและได้ระดับตามต้องการ ดินที่อัดต้องอยู่ตัวไม่
ยุบขั้นนี้ดินจะไม่เรียบนัก อาจใช้คราดซี่ถี่คราดปรับผิวระดับดินตื้นๆ เพื่อให้ได้ระดับและฟูผิวดิน
- ใช้ ท รายหว่ า นให้ ทั่ ว หนาประมาณ 1 – 2 เซนติ เ มตร ทราย 1 คิ ว จะใช้ ไ ด้ ใ นพื้ น ที่
50 – 60 ตารางเมตร ใช้คราดไม้หน้ายาว 70 – 80 เซนติเมตร ปาดให้เรียบหว่านปุ๋ยอินทรีย์บางๆ ทับหน้า
ทรายประมาณ 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ให้น้าแบบพ่นฝอยพอพื้นหมาดๆ ก็เริ่มปูหญ้าได้
- ในกรณีปูหญ้าแบบปูเต็มแผ่น ควรเริ่มปูจากขอบสนามก่อน โดยใช้หญ้าแผ่นที่สมบูรณ์มาปู
เพราะบริ เ วณขอบสนามมั ก มี ค วามชื้ น น้ อ ย แผ่ น หญ้ า ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ อ าจตายได้ ง่ า ย จากนั้ น ก็ ปู ไ ปเรื่ อ ยๆ
โดยการปูเดินหน้าเหยียบแผ่นหญ้าที่ปูแล้วแต่ต้องมีไม้กระดานรองเหยียบ ควรสวมรองเท้าพื้นยางที่เรียบ
- ปูให้แผ่นหญ้าแต่ละแผ่นชิดกันโดยเฉพาะในสวนหย่อม การปูหญ้านั้นหลังปูไปแล้วจะไม่มี
รอยต่อของหญ้าให้เห็นเสมือนว่าเป็นหญ้าที่ปูมานานแล้ว การปูให้ชิดอาจจะทาได้โดยการจับขอบหญ้าของ
แต่ละแผ่นให้ชนกันยกให้สูงจากพื้นเล็กน้อยแล้วกดลงแต่ระวังอย่าให้หญ้าเกยทับกัน
- ขณะปูนั้นบางจุดอาจจะต้องซ่อมต้องปะควรหลีกเลี่ยงการซ่อมหรือปะตามขอบสนามและ
หลีกเลี่ยงการปะด้วยชิ้นเล็กๆ เพราะหญ้าตายได้ง่าย ก่อนปะซ่อมต้องตัดแต่งแผลให้กว้างและได้รูปเหลี่ยมที่
ง่ายต่อการปะซ่อม ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะง่าย การตัดหญ้ามาปะซ่อมต้องใช้มีดตัด อย่าฉีกหรือดึง
รอบโคนหรือกลุ่มต้นไม้หลังปูแล้วควรใช้มีดตัดให้เป็นเส้นสวยงามห่างจากโคนต้นราว 3 นิ้ว
- ต้องรดน้าให้หญ้าหลังจากปูไปแล้วเป็นระยะๆ ไม่ควรรอจนปูให้เสร็จก่อนคือปูไปแล้วไม่เกิน
ครึ่งชั่วโมงก็ควรรดน้าตามทันที
- เมื่อปูเต็มพื้นที่ รดน้าให้ชุ่ม บดอัดด้วยลูกกลิ้งหรือไม้กระดาน กระทุ้งแผ่นหญ้าให้เรียบ
โดยเฉพาะบริเวณขอบของแผ่นหญ้า การบดอัดมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ให้แผ่นหญ้าสัมผัสกับดินปลูกและ
เพื่อความเรียบของสนามหญ้า จึงไม่ควรทุบอัดจนแรงเกินควรเพราะจะทาให้ตัดหญ้าหักและช้า
หลังจากบดอัดสนามหลังปลูกแล้วก็ให้น้าอีกครั้งให้ชุ่มและรักษาความชุ่มของสนามหญ้าไว้
อย่างสม่าเสมอในระยะปลูกเสร็จใหม่ๆ โดยการให้น้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า – เย็น) ยึดหลักว่าในอาทิตย์
แรกควรให้ผิวดินมีความชื้นอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการเหยียบย่าสนามตลอดสัปดาห์ที่สอง
ผ่านสัปดาห์ที่สอง รดน้าให้ชุ่มอีกครั้ง (ในตอนเย็น) ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงบดอัดสนามหญ้าให้
เรียบอีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์ที่สามหญ้าจะตั้งตัวได้แล้ว เราจะเห็นถึงความไม่สม่าเสมอของหญ้าในช่วงนี้ได้
ชัดเจน ไม่ว่าเรื่องการโตไม่เท่ากันในแต่ละแผ่น สี ของหญ้าแต่ละแผ่น แม้แต่ในแผ่นเดียวกันหญ้าก็ยังสูงต่า
ไม่เท่ากัน ดังนั้นในสัปดาห์ที่สามควรตัดหญ้าได้ครั้งแรกเพื่อสร้างความสม่าเสมอของหญ้า หลังตัดแล้วให้ใช้ปุ๋ย
ผสมทรายอัตรา 1 ต่อ 1 หว่านปรับผิวสนาม โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยยุบเป็นหลุมเล็กๆ ควรทาประมาณ
3 ครั้ง ในระยะ 3 – 4 เดือนหลังปลูกและทุกครั้งที่หว่านต้องรดน้าตามให้ชุ่มและต้องตัดหญ้าให้สั้นก่อน
หว่านแต่งผิวเสมอ
5) การปลูกโดยการตัดหญ้าเป็นแผ่นเล็กๆ
เป็นวิธีที่ประหยัดงบประมาณการซื้อพันธุ์หญ้านิยมใช้กับหญ้านวลน้อย ปลูกโดยการตัดหญ้า
จากแผ่นใหญ่ออกเป็นรูปสี่ เหลี่ยมขนาด 5 – 10 x 5 - 10 ตารางเมตร ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร ใช้หญ้า
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ประมาณ 10 – 20 ตารางเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นหญ้าและระยะระหว่างแผ่นโดยทั่ว ไป ระยะ
ระหว่างแผ่นจะเท่ากับขนาดของแผ่นหญ้าที่ตัดปลู ก ระยะระหว่างแผ่นยิ่งแคบ หญ้ายิ่งเจริญได้เต็มพื้นที่เร็ ว
ดังนั้นควรตัดแผ่นหญ้าให้เล็กและปลูกให้ถี่จะดีกว่าตัดเป็นแผ่นใหญ่และปลูกห่าง
การเตรียมดินวิธีนี้ทาเช่นเดียวกับการปลูกเต็มแผ่น แต่ก่อนปลูกควรรดน้าให้ชุ่มกว่าการปูเต็มแผ่น
ให้ปลูกถอยหลังเพื่อไม่ให้เหยียบหญ้าแผ่นที่ปลูกแล้ว ใช้ไม้กระดานรองเหยียบ เมื่อวางแผ่นหญ้าให้ใช้มือกดให้
แน่นแนบสนิทกับพื้นดิน หลังปลูกเสร็จหว่านทรายทับหน้าบางๆ อีกครั้งก่อนรดน้าให้ชุ่ม บางท้องถิ่นอาจหา
ขี้เถ้าแกลบเก่าผสมทราย อัตราขี้เถ้าแกลบ 3 ส่วน ทราย 1 ส่วน หว่านให้ทั่วการปลูกแบบนี้ไม่ควรใช้ลูกกลิ้ง
ทับ หลั งปลู กเสร็จโดยทันที ควรให้ น้ าด้วยการพ่นฝอยให้มีความชื้นที่ผิวหน้าดินตลอดเวลา โดยเฉพาะใน
สัปดาห์แรกสิ้นสัปดาห์ที่ 2 ให้ปุ๋ยยูเรียเจือจาง 1 – 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร หลังจากนั้นจึงบด
ทับสนามเป็นครั้งแรก แต่งหน้าดินครั้งแรกหลังปลูกไปแล้ว 1 เดือน โดยใช้ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน
และดินร่วน ½ ส่วน หว่านให้ทั่วสนาม รดน้าให้ชุ่มประมาณเดือนครึ่งหลังปลู กก็ตัดหญ้าได้ครั้งแรกหญ้า
นวลน้อยควรตัดให้สูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร
6) การปลูกด้วยวิธีแยกลาต้น
เป็ น วิ ธี ค ล้ า ยการปั ก ด าข้ า วนิ ย มใช้ กั บ หญ้ า ที่ เ จริ ญ ได้ ดี ใ นแนวนอน การเตรี ย มดิ น ท า
เช่นเดียวกับการปูหญ้าเต็มแผ่นแต่ยังไม่ต้องหว่านทราย ปรับแต่งผิวดินให้เรียบแล้วทาร่องปลูก วิธีการทาร่อง
ปลูกกาหนดร่องปลูกให้ห่างกัน 5 – 6 นิ้ว เป็นแถวยาว วิธีนี้เหมาะกับพื้นที่ราบเรียบแต่ถ้ามีเนินก็ให้แถวปลูก
ขวางความลาดของเนินเพื่อป้องกันน้าไหลชะต้นหญ้าหลุด การทาร่องนั้นไม่จาเป็นต้องขุดเป็นร่องลึกหรือ
ไม่จาเป็นต้องคุ้ยดินขึ้นมาเพราะจากที่เคยทามานั้นถ้าขุดเป็นร่องแล้วคุ้ยดินขึ้นมาเวลากลบกลับคืนพื้นมักไม่
เรียบเป็นลอน การทาร่องถ้าให้สวยงามง่ายก็อาจใช้เชือกขึงแนวจากนั้นใช้มีดโต้กรีดบนพื้นดินให้เฉียงประมาณ
60 องศา บิดคมมีดเล็กน้อยเพื่อเผยอให้เกิดปากแผลพอที่จะสอดลาต้นหญ้าลงไปได้ ให้ลึกประมาณ 2 – 3
นิ้ววิธีการปลูกแยกต้นหญ้าออกมาหรือขุดแซะจากธรรมชาติ สอดหญ้าลงในร่องที่ทาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความยาวต้น ใช้มือหรื อไม้กดปิ ดดิน ให้ แนบล าต้นหญ้าให้ ส นิท หากปลู กให้ แต่ล ะต้นติดกันจะเจริญได้เร็ว
วิธีปลูกโดยทาร่องแบบนี้สนามหญ้าจะเรียบได้ง่าย ข้อสาคัญต้องรีบปลูกหลังจากแยกต้นหญ้าออกมาแล้วเมื่อ
ปลูกไปได้ระยะหนึ่งใช้ทรายผสมขี้เถ้าแกลบอัตราเดียวกับการปลูกหญ้าเป็นแผ่นเล็กๆ หว่านให้ทั่วแล้วรดน้า
ตามให้ชุ่ม การดูแลหลังปลูกเสร็จทาเช่นเดียวกับการปลูกหญ้าเป็นแผ่นเล็กๆ แต่การให้น้าอาจจะถี่กว่านาน
กว่ า หลั ง ปลู ก ไปแล้ ว 2 เดื อ นครึ่ ง ถึ ง 3 เดื อ นก็ ตั ด หญ้ า ครั้ง แรกได้ และหลั งตั ด ควรหว่านแต่ง ผิ ว หน้าดิน
เช่นเดียวกับการปลูกแผ่นเล็กๆ ทุกครั้ง จนสนามมีความเรียบสม่าเสมอ
3.1.2 การปฏิบัติดูแลรักษาสวน
3.1.2.1 การออกแบบจัดสวนให้ดูแลง่าย แนวความคิดในการออกแบบจัดสวนให้ดูแลง่าย
ประหยัดในระยะยาว ดังนี้
1) สวนแบบสมัยนิยมเป็นสวนที่ดูแลและจัดการด้านต่างๆ ง่ายกว่าสวนในรูปแบบธรรมชาติ
2) สนามหญ้าที่ออกแบบให้ราบเรียบ เปิดโล่ง มีขอบเขตแน่นอน จะดูแลง่ายกว่าสนามหญ้า
ที่จัดเป็นเนินเตี้ยๆ และชันหลายๆ ชั้น ถ้าจะมีเนินควรทาให้มีพื้นที่ลาดเอียงที่พอเหมาะกับการใช้รถตัดหญ้า
การปลูกต้นไม้หลายๆ กลุ่มในสนามทาให้เกิดซอกเล็กซอกน้อย การดูแลด้านอื่นๆ ก็ยากขึ้น
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3) การเตรียมดินที่ดีและถูกต้องในขั้นตอนแรก ทาให้หญ้าและต้นไม้เจริญ เติบโตตามปกติ
แข็งแรงทนทานต่อโรคแมลง
4) จัดระบบระบายน้าออกจากสวนให้ดีด้วยการวางท่อถาวร ถ้าสวนไม่มีน้าขังจะมีผลต่อ
การจัดการด้านอื่นๆ น้อยลง
5) พันธุ์ไม้ในแบบสวน ควรกาหนดไม้ที่มีอายุยืนยาวโตช้าเป็นไม้ในท้องถิ่นหรือเจริญเติบโต
ได้ดีในท้องถิ่นนั้นๆ
6) ออกแบบสวนโดยกาหนดให้มีพื้นที่ดาดแข็งให้มาก หลีกเลี่ยงการปลูกหญ้า เพราะพื้นที่
เหล่านี้ทนทาน ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
7) เลือกใช้วัสดุประกอบสวนที่แข็งแรงทนทาน
8) กาหนดพันธุ์ไม้หญ้าสนามให้เหมาะกับความต้องการสภาพแวดล้อม พันธุ์ไม้ที่ใช้ก็ต้อง
ทราบว่าเป็นไม้ในร่ม ไม้กลางแจ้ง ไม้กึ่งร่ม ชอบน้าหรือไม่ชอบ
9) ทางเดิน สวนไม่ควรออกแบบเป็นทางเดินแบบแยกหรือวางแผ่นทางเดินสลับเยื้องไป
มาแล้วมีการปลูกหญ้าแซมระหว่างแผ่นทางเดินจะทาให้ตัดหญ้าลาบาก
10) พื้นที่ที่ต้องการโรยหินหรือกรวดกลมต้องเทคอนกรีตรองพื้นและใช้แผ่นเหล็กบางๆ กั้น
11) การจัดกลุ่มพันธุ์ไม้ควรจัดเป็นกลุ่มต่อเนื่องกันและไม่ควรมากกลุ่ม
12) กาหนดจุดให้น้าจุดจ่ายไฟให้เหมาะสมกับกิจกรรมการดูแลรักษาและทากิจกรรมอื่นๆ
13) พื้นบริเวณที่รับน้าจากชายคาไม่ควรปลูกหญ้าหรือต้นไม้เพราะแรงของน้าจะทาให้ ใบ
ขาด กิ่งหักและดินแน่น ควรใช้กรวดหินโรยซับน้าและจัดตกแต่งให้สวยงาม
3.1.2.2 การจัดการด้านชีวภาพของน้า หมายถึง วิธีการจัดการหรือบารุงรักษาน้าไม่ให้เกิด
การเน่าเสียได้ง่ายและเร็วเกินไป มีหลักการดังนี้
1) เลื อกตาแหน่ งสระในที่ร่ม แต่ไม่ใช่ที่มืดหรือจัดการให้ สระน้าได้รับร่มเงาจากสิ่งต่างๆ
ถ้าต้องรับแสงไม่ควรเกินวันละ 2 – 3 ชั่วโมง เนื่องจากแสงแดดเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ตะไคร่น้าเติบโตได้เร็ว
2) ปลูกไม้น้าที่บังแดดได้รวมถึงไม้ริมน้าด้วย ไม้น้ายังช่วยดูดเกลือแร่ในน้าและคายก๊ าซ
ออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสง แม้ว่าในกระบวนการหายใจพืชจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ก็
ไม่ ม ากและไม่ เ พี ย งพอกั บ ที่ พื ช ใช้ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (จากการหายใจ) กลั บ ไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
สังเคราะห์แสง ไม้น้ายังช่วยให้น้าในสระปรับสภาพเข้าสู่ความสมดุลตามธรรมชาติได้เร็วขึ้น
การปลูกไม้น้านั้นถ้าปลูกริมสระก็ใช้วิธีเดียวกับการปลูกไม้อื่นๆ แต่ถ้าปลูกลงในน้าปลูกได้ 2
วิธี คือ ปลูกลงไปในสระหรือบ่อที่เตรียมไว้ใช้ในกรณีเป็นบ่อดิน แต่หากเป็นบ่อคอนกรีตควรปลูกลงในกระถาง
ก่อนจะสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาและง่ายในการป้องกันน้าเน่าเสีย วิธีปลูกส่วนใหญ่เป็นเช่นเดียวกับ
การปลู กไม้กระถาง ไม้น้ าเป็ น พืช ที่ไม่ต้องการดินผสมพิเศษอาจเป็นเดินเลนหรือดินร่ว นผสมปุ๋ยอิ น ทรี ย์
หลังปลูกแล้วใช้กรวดโรยปิดหน้าดินนาไปวางในน้าเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก ฝุ่น ผงดิน ออกก่อนแล้วค่อยยกไปวาง
ลงในสระถ้ า เป็ น ไม้ น้ าที่ มี ล าต้ น กิ่ ง ใบ อยู่ เ หนื อ น้ าต้ อ งการน้ าตื้ น ไม้ น้ าบางชนิ ด ไม่ ช อบบริ เ วณที่ มี น้ า
เคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น ตรงน้าตก น้าพุ หรือที่น้าไหลหมุนเวียน
3) จัดระบบให้น้ามีการไหลเวียน มีการเพิ่มออกซิเจนแก่น้าด้วยระบบพ่นอากาศ โดยเฉพาะ
ถ้ามีการเลี้ยงปลา นอกจากนี้ควรมีระบบกรองให้น้าใสสะอาดอยู่เสมอ
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3.1.2.3 การดูแลรักษา
3.1.2.3.1 การให้น้าสนามหญ้า
1) ปัจจัยในการพิจารณาในการให้น้าประกอบด้วย
- สภาพของความชื้นในอากาศ (หน้าหนาวความชื้นน้อยหน้าฝนความชื้น มาก)
อุณหภูมิ แสงแดด ลม
- สภาพความสามารถในการอุ้มน้าของดิน (ดูดซับความชื้น) โดยทั่วไปแล้วจะมีเนื้อ
ดินอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ดินเนื้อละเอียด (ดินเหนียว) เป็นดินที่อุ้มน้าได้ดีแต่ระบายน้าช้ามีผลให้รากพืชขาดอากาศ
หายใจได้ สามารถอุ้มน้าในเขตรากพืช 1.6 มิลลิเมตร ต่อดินลึก 1 เซนติเมตรและดินที่เราปลูกหญ้านั้นส่วน
ใหญ่ จ ะเตรี ย มให้ มี ห น้ า ดิ น ลึ ก ประมาณ 30 เซนติ เ มตรทั้ ง นี้ เ พราะรากหญ้ า จะอยู่ ใ นช่ ว งประมาณ 30
เซนติเมตร ดินเนื้อปานกลาง (ดินร่วน) มักเป็นดินที่ใช้ปลูกหญ้าเพราะมีลักษณะที่เหมาะสมสามารถอุ้มน้าใน
เขตรากพืช 1.3 มิลลิเมตร ต่อดินลึก 1 เซนติเมตร และดินเนื้อหยาบ (ดินทราย ดินร่วนปนทราย) เป็นดินที่ดูด
ซับน้าได้น้อยกว่าเนื้อดินประเภทอื่นๆ สามารถอุ้มน้าในเขตรากพืช 1.0 มิลลิเมตร ต่อดินลึก 1 เซนติเมตร
- ชนิดของหญ้าสนาม หญ้าสนามที่มีใบใหญ่ ลาต้นอวบอ้วน อย่างหญ้ามาเลเซียจะ
ต้องการน้ามากกว่าหญ้าที่มีใบเล็กรากลึกอย่างหญ้านวลน้อย
2) เวลาในการรดน้า
- ควรเป็นช่วงที่แดดไม่ร้อนจัดแต่สาหรับหญ้าปลูกใหม่ สามารถให้น้าได้ในช่วงที่แดด
ร้อนจัดเพื่อช่วยลดอุณหภูมิแก่พื้นดินและใบหญ้าจะช่วยให้หญ้าปรุงอาหารได้ดี รากแผ่ขยายมากขึ้น
- ถ้ารดน้าโดยการใช้ระบบหัวสปริงเกลอร์ไม่ควรรดตอนลมแรงเพราะน้าจะปลิ วไป
ในทิศทางที่ไม่ต้องการ
- ควรรดน้าสนามหญ้าก่อนจะใช้สนามเพื่อกิจกรรมต่างๆ หรือก่อนตัดหญ้าอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมง
- ควรรดน้าสนามหญ้าก่อนที่จะฉีดพ่นยาเพื่อกาจัดศัตรูพืชประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง
เพราะถ้ารดน้าหลังจากฉีกพ่นยาน้าจะชะล้างยาไปด้วย
- เวลาเช้าตรู่ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรดน้าเพราะในช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยง
นั้นเป็นช่วงที่หญ้าปรุงอาหารและทาให้ผิวสนามหญ้าแห้งก่อนค่า ไม่ทาให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
- การให้น้าในตอนเย็นก็เป็นช่วงที่เหมาะสมอีกช่วงหนึ่งเพราะเป็นช่วงหลังจากที่เรา
ใช้หญ้ามาทั้งวันและเมื่อให้น้าในตอนเย็นหญ้าจะไม่ถูกเหยียบย้าอีกในตอนกลางคืน แต่อาจทาให้โรคระบาดใน
สนามหญ้าได้ ดังนั้นในเวลา 3 โมงเย็นก็เริ่มรดน้าแก่สนามหญ้าได้แล้ว
3) วิธีการรดน้าในสนามหญ้า
วิธีที่ดีและนิยมคือการรดน้าแบบพ่นฝอยโดยใช้สายยางหรือจะต่อท่อถาวรติดหัว
สปริงเกลอร์ตามจุดที่กาหนด แต่ใช้สายยางแล้วติดหัวสปริงเกลอร์ควรเลือกใช้สายยางสีเขียว สีแดง สีดาจะ
ดีกว่าที่ไม่มีสี (สีใส) เพราะแสงจะผ่านได้ทาให้เกิดตะไคร่น้าภายในสายยางหัวสปริงเกลอร์จะอุดตันง่ายและ
เมื่อเลิกใช้แล้วควรเก็บให้ดีไม่ควรทิ้งตากแดดในสนามเพราะจะทาให้หญ้าสนามเป็นรอยด่างและก่อนจะใช้สาย
ยางน้าถ้าน้าที่เหลือในสายยางร้อนให้ถ่ายน้าทิ้งก่อนจนน้าเย็นปกติจึงค่อยรดสนามหญ้า
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4) หลักการรดน้าสนามหญ้า
- ควรรดน้าแต่ละครั้งให้มากพออย่างน้อยต้องมั่นใจว่าน้าที่รดซึมลงไปในดินได้ไม่ต่า
กว่า 1 – 2 นิ้ว อย่ารดน้าน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
- อย่ารดน้าบ่อยเกินไป เพราะนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วยังเป็นการชะล้าง
ธาตุอาหารในดินทาให้ดินแน่นเร็วขึ้นและยังเกิดโรคระบายได้ง่าย
- ไม่ ค วรให้ น้ าครั้ ง ละน้ อ ยๆ และซึ ม เพี ย งผิ ว ดิ น ตื้ น ๆ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานานๆ
เพราะจะทาให้รากหญ้าเจริญอยู่ในระดับตื้นทาให้หญ้าอ่อนแอหาอาหารได้น้อยและมักขาดน้าได้ง่าย
- ในแต่ ล ะจุ ด หรื อ แต่ล ะบริ เวณควรรดน้ าอย่ า งช้ าๆ เพื่ อ ให้ น้ าซึ ม ลงไปได้อ ย่ าง
สม่าเสมอโดยเฉพาะในที่ลาดชันและบริเวณขอบสนาม ซึ่งมักพบว่าเป็นบริเวณที่ขาดน้าบ่อยๆ
- ควรรดน้าสนามหญ้าทันทีเมื่อพบอาการเหยียบลงบนหญ้าแล้วหญ้าฟื้นตัวหรือดีด
กลับช้า พื้นผิวดินและผิวสนามหญ้าแห้งติดต่อกันนานและหญ้าเริ่มมีสีหม่นไม่เขียวสดใสขอบใบเริ่มม้วนหากัน
5) คุณภาพของน้าที่ใช้รดสนามหญ้า
- ปัญหาเรื่องความขุ่นเนื่องมาจากมีอนุภาคของดินปนมาทาให้หญ้าไม่สวยงามและ
ขัดขวาการปรุงอาหาร หากใช้หัวสปริงเกลอร์ก็เกิดการอุดตันง่าย
- ปั ญหาเรื่ องความเค็ม ของน้าเนื่ อ งมาจากมี เกลื อ ผสมอยู่ ซึ่งเป็นเกลื อโซเดี ย ม
ปัญหานี้พบมากในภาคอีสานและจังหวัดที่มีดินเค็ม การใช้น้าที่มีความเค็มเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีผลให้รากพืชดูด
น้าดูดอาหารได้น้อยลง ทาให้การสลายตัวของธาตุอาหารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช
3.1.2.3.2 การตัดหญ้า
1) ความสูงและความถี่ในการตัดหญ้า
การตัดให้เหลือความสูง 1/2 นิ้ว เหมาะกับสนามหญ้าที่ได้รับแสงแดดเต็มที่อยู่ในช่วง
ฤดูฝนไม่ค่อยได้รั บ การเหยียบย่า ใช้กับหญ้าสนามที่ใบเล็ ก ข้อสั้นเราเรียกการตัดหญ้าแบบนี้ว่าการตั ดต่ า
การตัดหญ้าให้เหลือความสูง 1 1/2 นิ้ว เป็นการตัดหญ้าค่อนข้างสูงเหมาะกับหญ้าใบใหญ่ข้อยาว เป็นการตัด
ที่เหมาะสมกับสนามหญ้าที่มีการใช้สอยบ่อย เหยียบย่ามากเพราะการตัดหญ้าสูงทาให้ระบบรากหญ้าแข็งแรง
ทนทานมากกว่าตัดแบบแรกและการตัดหญ้าให้เหลือความสูง 1 นิ้ว เป็น การตัดที่ความสูงมาตรฐานทั่วไป
เหมาะกับหญ้าทั้ง 3 ชนิดในทุกฤดูกาล แต่ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ คือ การดูแลรักษาด้านอื่นๆ เช่น การให้น้า
ให้ปุ๋ยและความถี่ในการตัดหญ้า การตัดหญ้าที่เหลือความสูง 1 นิ้วนั้น ควรต้องตัดทุกๆ สัปดาห์หรือไม่ควรเกิน
10 วันต่อครั้ง
2) ทิศทางการตัดหญ้า
- กรณีที่เครื่องตัดหญ้าไม่มีถุงเก็บเศษหญ้าต้องให้เศษหญ้าพุ่งออกจากเครื่องไปยัง
บริเวณที่ตัดหญ้าแล้วอย่าให้พุ่งไปทับบริเวณที่ยังไม่ได้ตัดจะทาให้กินแรงเครื่องตัดหญ้าและคุณภาพการตัดไม่ดี
- การตัดหญ้าในทิศทางเดียวกันติดต่อกันระยะเวลานานๆ ทาให้หญ้าเอนลู่ไปทาง
เดียว ซึ่งนอกจากดูไม่สวยงามแล้วยังมีผลทาให้หญ้าเจริญเติบโตไม่ดีจึงต้องสลับทิศทางการตัดหญ้าสนามบ้าง
3) เครื่องตัดหญ้า
- เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดม้วน ใบมีดจะเป็นโครงวงกลม (รูปทรงกระบอก) ใบมีดจะ
หมุนไปข้างหน้ามีใบมีดหลายใบยิ่งมากใบยิ่งมีประสิทธิภาพ เหมาะกับใบละเอียดไม่ยาวมีการตัดสม่าเสมอ
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- เครื่องตัดหญ้าแบบใบพัด ใบมีดจะหมุนรอบตัวขนานกับพื้นสนาม มีใบมีดแข็งแรง
ถอดลับได้ มีข้อควรระวังคือการดีดเศษหิน ไม้ กระเด็นทาอันตรายกับคนและสิ่งของข้างเคียง
4) หลักการตัดหญ้า
- หญ้าสนามตัดได้ครั้ งแรกหลังจากปลูกไปแล้วภายใน 2 – 3 สัปดาห์ เพื่อสร้าง
ความสม่าเสมอ โดยตัดให้สูง 1 1/2 ถึง 2 นิ้ว เมื่อผ่านเดือนแรกไปค่อยลดความสูงเหลือ 1 นิ้ว
- ต้องตัดหญ้าในขณะที่พื้นสนามหญ้าแห้งไม่เปียกแฉะ
- หลังตัดเสร็จคราดเศษหญ้าทันที ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหา เช่น โรคและแมลง
- ตรวจเครื่องตัดหญ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้งก่อนตัด
- เก็บเศษวัสดุต่างๆ ที่เป็นอันตรายขณะตัดหญ้า
- เดินเครื่องตัดหญ้าความเร็วคงที่สม่าเสมอ เร็วหรือช้าสังเกตจากการขาดของหญ้า
- เดินรถตัดหญ้าในแต่ละแถวตัดให้เหลื่อมกันเล็กน้อย
- ต้องกาหนดเวลาตัดหญ้าให้ตรงเวลาเสมอ
- หากหญ้าสนามยาวมากๆ ไม่ควรตัดให้สั้นตามที่กาหนดในคราวเดียว ค่อยๆ ตัดให้
สั้นลงไปเรื่อยๆ โดยถือหลักว่าควรตัดหญ้าออกไม่เกิน 1 ใน 3 ของความยาวหญ้าทั้งหมด
3.1.2.4 การให้ปุ๋ยสนามหญ้า
1) การให้ปุ๋ยสนามหญ้า
สนามหญ้าควรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทั้ง 3 ตัว ธาตุไนโตรเจนจะมีความสาคัญต่อการ
เจริญเติบโตของหญ้ามากสุดเพราะหญ้าจะนาไปบารุงใบให้เขียว หญ้าที่ขาดธาตุไนโตรเจนจะมีอาการเหลือง
ซี ด บอบบาง โตช้ า ส่ ว นธาตุ ฟ อสฟอรั ส จะส าคั ญ กั บ หญ้ า ในช่ ว งแรกที่ ยั ง อ่ อ นอยู่ เ พราะจะส่ ง เ สริ ม การ
เจริญเติบโตของราก สร้างความแข็งแรงแก่รากหญ้า หญ้าที่ขาดธาตุนี้จะมีอาการใบสีชมพู สีแดง ใบม้วน
มักเกิดกับต้นอ่อนมากกว่าต้นแก่และธาตุโพแทสเซียมมีความสาคัญรองจากธาตุไนโตรเจน เป็นธาตุที่ช่วย
ส่ งเสริ มการสั งเคราะห์ แสง สร้ างความต้านทานโรค ทนต่ออากาศหนาว หญ้ าที่ขาดธาตุนี้จะมีอาการใบ
สี น้ าตาล แคระแกร็ น ปุ๋ ย ที่แนะน า คือ ปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 หรือสู ตร 12-6-6 หรือสู ตร 20-5-5 และ
ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีธาตุไนโตรเจนถึงร้อยละ 45 เหมาะสาหรับสนามหญ้าที่ปลูกใหม่ ควรใช้ละลายน้ารดจางๆ ทุก
15 – 30 วัน ประมาณ 3 – 4 เดือนและยังสามารถใช้เร่งการฟื้นตัวจากการใช้สอยสนามหญ้ามากเกินไป
การหาปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ในสนามหญ้าควรพิจารณาจากปริมาณของธาตุไนโตรเจนเป็นสาคัญ
ความต้องการปุ๋ยของหญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่นและหญ้ามาเลเซียใกล้เคียงกันมาก คือ พื้นที่ 100 ตารางเมตร
จะต้องการธาตุไนโตรเจน 0.25 กิโลกรัมต่อเดือน การคิดหาปริมาณปุ๋ยสาหรับสนามหญ้านั้นต้องเข้าใจตัวเลข
สูตรปุ๋ยข้างกระสอบ ซึ่งตัวเลขที่นี้จะเป็นตัวบอกว่าค่าร้อยละของธาตุอาหารโดยน้าหนัก เช่น สูตร 15-15-15
หมายความว่า ในจ านวนปุ๋ ย หนั ก 100 กิโ ลกรัม จะมีธ าตุไนโตรเจนอยู่ 15 กิโ ลกรัม มีธ าตุฟอสฟอรั ส
15 กิโลกรัมและมีธาตุโพแทสเซียม 15 กิโลกรัม ดังนั้นในปุ๋ยที่หนัก 100 กิโลกรัม จะมีธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชแท้จริ งเพียง 45 กิโลกรัมเท่านั้น แต่น้าหนักปุ๋ยที่วางจาหน่ายหนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม
ทาให้น้าหนักของธาตุอาหารลดลง คือ ธาตุไนโตรเจน 7.5 กิโลกรัม มีธาตุฟอสฟอรัส 7.5 กิโลกรัมและ
ธาตุโพแทสเซียม 7.5 กิโลกรัม รวมธาตุอาหาร 22.5 กิโลกรัม ดังนั้นเมื่อทราบความหมายของตัวเลขสูตรปุ๋ย
และความต้องการของธาตุไนโตรเจนของหญ้าสนาม พื้นที่ 100 ตารางเมตร ต้องการ 0.5 กิโลกรัม ก็สามารถ
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หาปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ให้หญ้าได้ โดยการเอาน้าหนักธาตุไนโตรเจนเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวเลขแสดงจานวนของ
ธาตุไนโตรเจนที่ระบุไว้ตามสูตรปุ๋ยแล้วคูณด้วย 100
นอกจากจะให้ ปุ๋ ย เคมีแก่สนามหญ้าแล้ วควรให้ ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเพราะจะช่วยให้สภาพดิน
มีโครงสร้างเหมาะสม ไม่แน่นทึบ อุ้มน้า อุ้มปุ๋ยดี รักษาสภาพความเป็นกลางของดิน โดยการหว่านให้ทั่วสนาม
หรื ออาจผสมกับ ทรายน้ าจื ดหว่ าน โดยผสมในอัตรา 1 ต่อ 1 ใช้ห ว่านในอัตรา ปุ๋ย 5 กิโ ลกรัมต่ อ พื้ นที่
4 ตารางเมตร ทุกๆ 3 เดือน สลับกับปุ๋ยเคมี
2) หลักที่ควรคานึงในการให้ปุ๋ยสนามหญ้า
- กาหนดระยะเวลาในการให้ปุ๋ยสนามหญ้าและต้นไม้พร้อมกัน
- วิธีหว่าน พื้นที่เล็กๆ ให้ใช้มือหว่านเพื่อความทั่วถึงและเมื่อเจอปุ๋ยเป็นก้อนใช้มือบีบให้แตก
- หลังหว่านปุ๋ยทุกครั้งต้องรดน้าตามให้ชุ่มระวังอย่าให้เม็ดปุ๋ยตกค้างบนใบไม้ใบหญ้า
- การใส่ปุ๋ยที่มากเกินกาหนดจะสิ้นเปลืองเนื่องจากพืชนาไปใช้ไม่ได้ ถูกชะล้างและมีผลเสีย
ต่อคุณภาพดินและกิจกรรมของจุลินทรีย์
- หากหญ้าสนามเกิดโรคระบาด ควรงดการให้ปุ๋ยทันที
- หากจะให้เหมาะสม ควรหว่านปุ๋ยแก่สนามหญ้าหลังตัดหญ้า 1 วัน
- เก็บรักษาให้ถูกวิธีและไม่ควรซื้อมาเก็บไว้มากเกินไป หลังใช้เสร็จปิดปากถุงให้สนิท
3.1.2.5 การบารุงรักษาสนามหญ้าเก่า
3.1.2.5.1 ปัญหาที่มักเกิดกับสนามหญ้าเก่าและข้อควรแก้ไข
1) หญ้าสนามตายหรือหญ้าห่างในบริเวณร่มเงาต้นไม้ ควรแก้ไขดังนี้
- กาหนดทรงพุ่มไม้ให้ร่มเงาให้พอเหมาะและแน่นอน ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง
- เมื่อกาหนดแนวร่มเงาได้ให้พิจารณาว่าแสงสว่างลอดมาพอจะปลูกหญ้าได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ก็ขุดฟื้นดิน ใส่ปุ๋ยแล้วใช้พืชคลุมดินปลูกแทน เช่น กาบหอยแครง เฟิร์น
- เปลี่ยนเป็นหญ้าที่ทนร่มในบริเวณร่มเงาไม้ใหญ่ เช่น หญ้ามาเลเซีย
- ใช้กรวดหรือหินโรยคลุมโคนต้นหรือบริเวณที่ร่มเงาหรือดัดแปลงเป็นลานแข็ง
- หมั่นเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นออกจากสนามหญ้าจะช่วยให้หญ้ารับแสงได้มากขึ้น
2) การเกิดชั้นเศษหญ้า
- ไม่ค่อยเก็บเศษหญ้าหลังตัดแล้วออกจากสนามหรือเก็บกวาดไม่หมด
- ตัดหญ้าไม่สม่าเสมอ ไม่ตรงเวลา
- ไม่ได้คราดชั้นเศษหญ้าออกจากสนาม การเกิดชั้นหญ้าสะสมในสนามเก่าจะเกิด
ผลเสียหลายประการ
เพื่อป้องกันการเกิดชั้นเศษหญ้า ควรวางแผนป้องกันดังนี้
- การตัดหญ้าต้องกาหนดความสูงในการตัดที่แน่นอน ตัดตามเวลาที่กาหนด
- ต้องมีการคราดชั้นเศษหญ้าออกจากสนาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การคราดหญ้า
นั้นควรทาก่อนฤดูฝนหรือต้นฤดูฝน พอหน้าฝนหญ้าจะรับน้าได้เต็มที่และแตกกอได้ดี
- ดินในสนามหญ้าแน่นทึบ เกิดจากการเข้าไปใช้สอยทากิจกรรม การเหยียบย่าจาก
การตัดหญ้า การให้น้า ให้ปุ๋ย หรือน้าขังติดต่อกันนานๆ ทาให้โครงสร้างที่เหมาะสมของดินเสียไป ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของหญ้าหลายประการ คือ การถ่ายเทอากาศในดินและระหว่างอากาศกับดินน้อยลง อากาศในดิน
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คือก๊าซออกซิเจนซึ่งสาคัญต่อรากพืชทุกชนิด รากพืชหายใจได้น้อยหรือไม่ได้ รากไม่มีพลังงานในการดูดน้าดูด
อาหาร ก๊าซนี้ยังจาเป็นสาหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ดิน และการให้น้าให้ปุ๋ยจะเป็นประโยชน์กับหญ้าน้อยมาก
การแก้ไขดินแน่น ทาได้โดยการพรวนดินแต่สนามหญ้านั้นพรวนดินด้วยวิธีทั่วไป
ไม่ได้แต่จะใช้วิธีการเจาะดินให้เป็นรูลงไปโดยทาหลังจากคราดเอาชั้นเศษหญ้าออก 2 วิธี ดังนี้
- เจาะเอาดินออกด้วยเหล็กกลวง มีรูกลวงประมาณ 6 หุน ทาปลายเหล็กให้เฉียง
เป็นปากฉลามแล้วเจาะลงพื้นให้ลึกประมาณ 3 – 4 นิ้ว และให้แต่ละรูห่างกันประมาณ 4 – 6 นิ้ว ในการเจาะ
พื้นสนามต้องมีความชื้นพอสมควรเพราะถ้าดินแห้งหรือแฉะเกินไปจะทาให้การเจาะและเอาเศษดินออกยาก
- เจาะรูด้วยส้อมโดยไม่เอาดินออก ใช้เหล็กตันปลายแหลมขนาด 3 หุน กดเจาะลง
บนพื้นสนาม ให้ความลึกและความห่างของรอยเจาะเท่ากันกับการเจาะด้วยเหล็กกลวงแล้วโยกเหล็กเจาะ
ซ้ายขวา หน้าหลังเบาๆ จึงดึงเหล็กขึ้น
3.1.2.5.2 การแต่งผิวสนามหญ้า
1) หลังเจาะดินแล้วถ้าเป็นการเจาะที่เอาเศษดินขึ้นมาทิ้งให้เศษดินแห้งพอสมควร
2) ใช้ดิน ผสมส าหรับแต่งผิวหว่านให้ ทั่วสนามในอัตรา 2 – 4 กิโ ลกรัมต่อพื้นที่
1 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับความเรียบหรือขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อของสนาม ดินผสมที่ใช้หว่า นมีส่วนผสมดังนี้
ดินร่วน 3 ส่วน ทราย 6 ส่วนและปุ๋ยอินทรีย์ 2 ส่วนหรือจะใช้ ทรายหยาบ 1 ส่วน ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน
3) หลังจากหว่านแล้วใช้สันคราดหรือคราดไม้หน้ากว้าง 1.50 เมตร คราดไปมา
เกลี่ยแต่งผิวหน้าให้ราบเรียบ เพื่อให้ดินผสมและดินที่เจาะขึ้นมาแทรกลงไปในรูที่เจาะไว้
4) ให้น้าแก่สนามหญ้าทันทีด้วยการพ่นฝอยให้ชุ่ม
5) ควรหยุดการใช้สนามหญ้าชั่วคราว ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วใช้ปุ๋ยยูเรียละลาย
น้า อัตรา 3 – 4 ช้อนโต๊ะต่อน้า 20 ลิตร รดให้ทั่ว งดใช้สนามหญ้าในกิจกรรมหนักๆ ต่ออีก 2 – 3 สัปดาห์
หลังจากนั้นก็เข้าสู่โปรแกรมการดูแลรักษาสนามหญ้าตามปกติ
3.1.2.6 การดูแลรักษาพืชพรรณในสวน
1) การกาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืชให้แก่ต้นไม้จะกาหนดด้วยการสับแนวขอบของกลุ่มไม้หรือโคนต้นไม้ให้ห่าง
ออกมา 5 – 6 นิ้ว ตามรูปร่างจากนั้นจึงพรวนดินพร้อมกับขุดถอนวัชพืชออก พยายามรักษาแนวนี้ไว้ไม่ให้
หญ้าสนามหรื อวัช พืช รุกล้ าขึ้น แซมได้ การสั บแนวกาหนดขอบเขตนี้จะสั บให้ลึ กลงไปจากผิ วดินในสนาม
ประมาณ 1 - 2 นิ้ว เพื่อยับยั้งไม่ให้หญ้าสนามรุกเลื้อยเข้าไปเร็วเกินควร
2) การพรวนดินและใส่ปุ๋ย
โดยปกติจะปฏิบัติ 2 เดือนต่อครั้ง พรวนเพียงตื้นๆ 2 – 3 นิ้วก็พอและจะไม่พรวนจนร่วน
ละเอียดเกินไปหลังจากพรวนก็จะให้ปุ๋ยสูตรเสมอ ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มโดดๆ ให้ต้นละ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ หากเป็น
กลุ่มก็เพิ่มขึ้น ใส่ให้ทั่วถึงต้นภายในกลุ่ม เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ควรหว่านทับด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 2 – 3 กามือ
สาหรับเฟิร์นจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวก็พอและทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยต้องรดน้าตามทันทีใช้น้าฉีดพ่น
ชะล้างเศษปุ๋ยที่ตกค้างตามส่วนต่างๆ ของพืชออกให้ห มด ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ให้ต้นไม้อย่างเดียวทุกๆ 2 เดือน
ส่วนปุ๋ยเคมีก็ให้ปีละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น คือ ต้นฤดูฝนและก่อนฤดูหนาว
3) การให้น้า
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การให้น้าแก่ต้นไม้ไม่ควรให้มากเกินไปเพราะนอกจากจะเปลืองแล้วยังเป็นการชะล้างธาตุ
อาหารในดินไปอีกด้วยและมีข้อระวังเวลาให้น้าแก่ต้นไม้ คือ อย่าให้น้าตอนแดดจัด ควรรดตอนเช้าหรือเย็ น
และควรรดให้ทั่วพุ่มใบด้วยเป็นการชะล้าฝุ่นและสิ่งสกปรกตามใบพืช ไม่ปล่อยให้ต้นไม้แสดงอาการเหี่ยวเฉา
ออกมาแล้วจึงค่อยรดน้าจะทาให้ต้นไม้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ในหน้าแล้ง หากได้คลุมโคนต้นไม้ด้วยเศษวัสดุต่างๆ เช่น หญ้าแห้ง ฟาง ช่วยทาให้ต้นไม้
ไม่ขาดน้าและประหยัดปริมาณน้าที่ให้แก่ต้นไม้จะเกิดประโยชน์มาก ช่วยทาให้ดินเก็บความชื้นไว้ให้พืชได้นาน
และเป็นวิธีการป้องกันวัชพืชที่จะเกิดขึ้นในแปลงต้นไม้ แต่ถ้าเป็นหน้าฝนไม่ควรคลุมโคนเพราะอาจเป็นที่สะสม
ของโรคและไข่แมลงศัตรูพืช
4) การป้องกันกาจัดโรคและแมลง
- บารุงรักษาให้พืชพรรณในสวนสมบูรณ์แข็งแรงเพราะเป็นภูมิต้านทานเบื้องต้น
- กาจัดวัชพืช เก็บกวาดเศษใบไม้ใบหญ้าให้สวนดูสะอาด
- ให้น้าแก่พืชพรรณอย่างพอเหมาะตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด
- กาจัดมดภายในสวนเพราะมดเป็นพาหะของโรคและแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะพวกเพลี้ย
- ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่ม
- ใช้ยาดูดซึมทางราก เช่น ฟูราดาน ใส่รอบๆ โคนต้นทุกๆ 3 – 4 เดือน
- ฉีดยาป้องกันเชื้อราและแมลงเป็นครั้งคราว
- ขณะที่มีโรคระบาดลงในสวน ต้องงดให้ปุ๋ยทุกชนิด รดน้าพอสมควร ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งแล้ว
ฉีดพ่นยาตามความจาเป็นและการฉีดพ่นยาต้องปฏิบัติตามคาแนะนาในฉลากอย่างเคร่งครัด
- อย่าให้ต้นไม้เกิดบาดแผลโดยไม่จาเป็นบาดแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งใหญ่ๆ หรือเกิดจาก
ใบมีดรถตัดหญ้า จะต้องใช้ยาป้องกันเชื้อราหรือปูนแดงทาแผล
3.1.2.7 การตัดแต่งต้นไม้ในสวน
1) การตัดแต่งไม้คลุมดิน
ไม้คลุมดินที่นิยมปลูกในสวนหย่อมพอจะแบ่งได้ 2 ชนิด คือ ไม้คลุมดินที่เน้นการใช้ดอก
การตัดแต่งไม้คลุมดินชนิดนี้จะตัดแต่งเพื่อควบคุมรูปทรงขนาดขอบเขตให้เหมาะสมสวยงามและที่สาคัญหลัง
ดอกโรยต้องตัดแต่งทุกครั้งเพื่อสร้างยอดใหม่และสร้างดอกใหม่และไม้คลุมดินอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เน้นการใช้ดอก
แต่ใช้ลักษณะสีสันของใบเป็นสาคัญ การตัดแต่งไม้คลุมชนิดนี้เพื่อควบคุมรูปทรง ขนาดและขอบเขตให้สวยงาม
ไม้คลุมดินทั้งสองชนิดที่กล่าวมาเป็นไม้คลุมดินที่ตัดแต่งได้ จึงควรตัดแต่งเป็นรูปมนๆ จะดูนุ่มนวลกว่ารูป
สี่เหลี่ยม มีไม้ คลุมดินบางชนิ ดที่ตัดแต่งไม่ได้ หากจะควบคุมบ้างก็ได้ แต่ดึงหรือตัดใบที่แห้ งตายและกิ่ ง ไม่
สมบูรณ์ออกหรือสับแนวแยกต้นแยกกอไม่ให้รุกล้ากลุ่มไม้อื่น
2) การตัดแต่งไม้พุ่ม
ไม้พุ่มบางชนิดต้องตัดแต่งตามลักษณะเฉพาะของต้นไม้ บางชนิดพอจะกาหนดขนาดของทรง
พุม่ ได้บ้าง แต่ควบคุมความสูงไม่ได้ การตัดแต่งกิ่งหรือลาต้น ต้องเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญของกิ่งหรือ
ต้นพืช ซึ่งส่วนที่เจริญออกไปเป็นกิ่งหรือต้นใหม่นั้นล้วนเกิดจากตาพืช ตาจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ตายอด จะอยู่
ปลายกิ่งทาให้กิ่งหรือลาต้นเจริญยืดยาวออกไป เป็นจุดเด่นเห็นง่าย ส่วนตาอีกชนิดเรียกว่าตาข้างอยู่ข้างกิ่งจะ
เจริญออกทางข้างสร้างเป็นทรงพุ่ม ตาทั้ง 2 ชนิด จะสร้างกิ่งใหม่ และเจริญออกไปทุกปีในการตัดแต่งนั้นหาก
ตัดตายอดออกไปพืชจะแตกกิ่งข้างมากแต่ถ้าตัดกิ่งข้างหรือตาข้างออก พืชจะสูงยาวมากขึ้น
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3) การตัดแต่งไม้ยืนต้น
กิ่งของไม้ยืนต้นจะประกอบด้วยกิ่งใหญ่ กิ่งแขนงที่แตกออกมามาก การแตกของกิ่งนี้มีส่วน
สาคัญในการสร้างทรงพุ่มเนื่องจากไม้ยืนต้นเป็นไม้ขนาดโต หากปล่อยไว้จะต้านลมทั้งยังบดบังความสวยงาม
จึงควรตัดออกไปบ้าง กิ่งที่ตัดออกไปจะเป็นกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่ม ไม่ถูกแสง กิ่งโค้งงอ กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้าค้าง
ซึ่งจะเป็นกิ่งอยู่ในทรงพุ่มเจริญตั้งฉากกับพื้นดินและกิ่งยอดก็ควรตัดออกเพื่อควบคุมความสูงของไม้ยืนต้น
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ได้รับมอบหมายพื้นที่
2. สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 สารวจและวิเคราะห์พื้นที่สาหรับจัดสวน
2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ฯลฯ
3. (ร่าง) แบบสวนหย่อม
3.1 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์พื้นที่มากาหนดแนวทางออกแบบ
โดยแยกเป็นส่วนๆ
3.2 ผังต้นไม้ แปลงดอกไม้
3.3 ผังพื้น ทางเดิน กาหนดรูปร่าง ขนาด วัสดุ
4. ประเมินค่าใช้จ่าย
5. เสนอ (ร่าง) แบบสวนหย่อมต่อหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องแบบร่างสวนหย่อม
6. สั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
7. การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
7.1 เคลียร์พื้นที่ เก็บกวาดสิ่งไม่พึ่งประสงค์
7.2 ปรับพื้นที่และปักผังตามแบบร่าง อาจใช้ปูนขาวโรยกาหนดตาแหน่ง
7.3 กาหนดทางเดิน
7.4 เตรียมดินปลูกและปักผังละเอียด
7.5 ปลูกต้นไม้ หญ้าตามแบบร่าง
7.6 ตกแต่งรายละเอียดอื่นๆ
8. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
9. การบารุง ดูแลและรักษา
10.1 การรดน้า
10.2 การให้ปุ๋ย
10.3 การกาจัดวัชพืช
10.4 การตัดแต่ง
10.5 การดูแลดิน
10.6 การป้องกันกาจัดโรคและแมลง
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3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
3.3.1 เงื่อนไข
1) พื้นที่รับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายมักมีการปรับเปลี่ยน
2) การจัดกลุ่มของต้นไม้ควรจัดให้น้อยที่สุดเนื่องจากทาให้ดูแลรักษาตัดแต่งง่าย
3) งบประมาณสนับสนุนมีจากัด ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
4) สวนหย่อมอยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
5) ผู้เข้าพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบในยามค่าคืนเงียบสงบ
3.3.2 ข้อสังเกต
1) พรรณไม้ต่างๆ มีความต้องการในการบารุง ดูแลรักษาที่ไม่เหมือนกัน
2) พรรณไม้ทุกชนิดต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโต หากปริมาณของแสงไม่เพียงพอ
ก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ สวนจะสวยได้เพียง 2-3 เดือนแรกเท่านั้น
3) ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพสาหรับจัดสวนหย่อมมีทั้งพื้นที่ราบเรียบ ลาดเอียงเล็กน้อยไป
จนถึงมาก
3.3.3 ข้อควรระวัง
1) การเลื อกใช้พรรณไม้ ควรเลื อ กให้ เหมาะสมกั บ พื้น เช่น ไม่ควรเลื อกไม้ยื นต้น ที่ โ ตไว้
ปลูกไว้ใกล้กับตัวอาคาร ทางเดิน เช่น ต้นพญาสัตบรรณหรือต้นตีนเป็ด
2) กลิ่นของดอกไม้บางชนิดอาจมีกลิ่นฉุนหรือเหม็น ดังนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พรรณไม้ด้วย
3) การปลูกพรรณไม้บางชนิดหรือหลายๆ ชนิดรวมกัน เนื่องจากความต้องการน้าน้อยหรือ
มากนั้นไม่เหมือนกัน
4) การเลือกชนิดของพรรณไม้จะต้องเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ โดยพิจารณาแสงแดด ลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ ฯลฯ ประกอบด้วยเพื่อให้พรรณไม้นั้นๆ สามารถเจริญงอกงาม
อยู่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
5) ความกลมกลืนกันภายในสวน เช่น สีของดอกไม้ สีของต้นไม้ ทางเดิน ผนัง เฟอร์นิเจอร์
หรืออื่นๆ ควรเรียนรู้การจัดกลุ่มสี
6) รูปแบบในการจัดสวนหย่อมควรให้มีความสมดุลกัน
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3.4 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
สวนหย่ อม เป็ น คานาม หมายถึง สวนไม้ประดับขนาดเล็ ก จัดในเนื้อที่จากัด (พจนานุกรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, 2554)
การจัดสวนหย่อม คือ การจัดสวนที่ใช้เนื้อที่ในการจัดน้อย เป็นสวนขนาดเล็กหรือจัดเป็นจุดๆ ในพื้นที่
ใหญ่เพื่อเน้นบริเวณนั้นๆ เช่น บนพื้นสนามหญ้ากว้างแต่เน้นเพียงจุดเดียว การจัดสวนประเภทนี้ใช้อุปกรณ์ไม่
เปลือง เช่น ก้อนหิน 1 ก้อน ต้นไม้คลุมดิน 1 กลุ่มกับไม้พุ่มขนาดกลาง อีก 1 ต้น การจัดสวนหย่อมนั้น
เป็นการจัดสวนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริเวณที่จัดจะเป็นพื้นที่ราบหรือเนินก็ได้ จัดตามมุมอาคาร มุมถนนหรือ
โคนต้นไม้ เป็นสวนที่มีรูปแบบกะทัดรัดสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ได้ง่ายเพราะประหยัดเนื้อที่
และค่าใช้จ่าย การจัดสวนหย่อมนั้นควรจะมีเพียง 1-2 จุดเท่านั้น หากมีมากเกินไปจะทาให้ความเด่นของสวน
น้อยลง ควรกาหนดและแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ตามองค์ประกอบในการจัดสวน คือ 1) ควรจะมีไม้ประธานขนาด
กลาง ใหญ่ตามความเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ 2) ไม้รองที่มีขนาดลดหลั่น จะเป็นประเภทไม้ทรงพุ่ มและ
3) ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กและไม้คลุมดิน ด้านหน้า องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทาให้สวนเพิ่มสีสัน ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
เช่น หินประดับ กรวด โอ่งดินเผา ตุ๊กตาเซรามิค บ่อน้า ชุดเก้าอี้สนามสาหรับนั้งพัก (นันทินี ทาษา, 2556)
การจัดสวน หมายถึง สถานที่ที่มีการปลูก ตกแต่ง จัดพันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การปลูกภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามให้กับสถานที่นั้นๆ เป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่
หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ การจัดสวนมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สวนแบบไทย สวนแบบจีน สวนแบบ
ญี่ปุ่น สวนแบบจินตนาการ สวนสารธารณะ สวนบ้าน สวนหิน สวนหย่อม สวนน้าหรือสวนกระถาง สิ่งแรกที่
ต้องคานึงถึงคือสถานที่และสภาพแวดล้อมที่จะนาแบบสวนมาประยุกต์ทาให้เกิดความสวยงาม สวนหย่อม
(Small garden) เป็นการจัดสวนที่เล็กกะทัดรัดใช้พื้นน้อยจัดเป็นเป็นจุดๆ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นสวยงาม
ดูร่มรื่นสบายตาให้กับพื้นที่ การจัดสวนหย่อมถือเป็นแบบที่นิยมมากที่สุดเพราะประหยัดเนื้อที่และค่าใช้จ่าย
ดูแลไม่ยากและช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของพื้น ที่ การจัดสวนหย่อมนั้นอันดับแรกให้หามุมการจัด จากนั้นค่อย
เริ่มกาหนดสัดส่วนของพื้นที่ในการจัดสวน การจัดสวนประเภทนี้ใช้อุปกรณ์ไม่เปลือง เช่น ก้อนหิน 1 ก้อน
ต้นไม้คลุมดิน 1 กลุ่มกับไม้พุ่มขนาดกลาง อีก 1 ต้นที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ตุ๊กตา โอ่งดิน เป็นต้น
วิธีการจัดสวนหย่อม
1) การเคลียร์พื้นที่ เป็นการจัดการบริเวณที่จะจัดให้โล่งเตียนหรือเก็บกวาดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออก
2) การร่างแบบ คือ กาหนดตาแหน่งของต้นไม้ หินที่จะจัดวาง หรือบ่อน้าและน้าตกว่าควรจะอยู่
ตาแหน่งใด การร่างแบบลงบนกระดาษจะช่วยให้นึกภาพออกได้ชัดเจนกว่าและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ให้ลงตัวได้ง่าย
3) การกาหนดทางเดิน ให้กาหนดทางเดินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถเดินได้ สามารถเลือกใช้วัสดุได้ทั้ง
อิฐ หิน กรวด หรือไม้ระแนง เป็นต้น
4) การเลือกต้นไม้เพื่อลงปลูก ควรเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับบริเวณ โดยมีไม้ประธาน ใหญ่ กลาง
เล็ก เรียงตามลาดับและไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กไว้คลุมดินด้านหน้า เพื่อให้สวยดูมีมิติหรือหาไม้ดอกสวยๆ ตุ๊กตา
เซรามิค น้าพุ มาจัดวาง
5) การปรับพื้นที่เพื่อให้ได้สภาพเหมือนแบบที่ร่าง บางบริเวณที่ต้องการทาเนินให้เอาปูนขาวโรย
รอบๆบริเวณนั้นไว้ เพื่อกาหนดเป็นตาแหน่งแล้วถมดิน ให้เป็นเนินตามที่ต้องการ การปรับพื้นที่ควรจะทา
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หลังจากการก่อสร้างในส่วนอื่นๆ เสร็จสิ้นแล้ว เพราะอาจจะมีการขุดท่อประปาหรือวางสายไฟ ซึ่งจะทาให้
พื้นที่ที่ปรับไว้ได้รับความเสียหาย
6) การคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ ประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อน แสงแดดแรงทาให้
หน้าดินเสียความชุ่มชื้นจึงควรหาพืชต้นเล็กๆ มาปลูกคลุมหน้าดิน อาทิ ดาดตะกั่ว ประโยชน์ของการคลุมหน้า
ดินก็เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น ต้นไม้ก็จะได้ไม่ตายง่ายๆ
7) การดูแลรักษา ถือเป็นสิ่งสาคัญ ก่อนที่จะจัดสวนหย่อมและเลือกชนิดต้นไม้ ควรมีการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ เพื่อจะได้ทราบว่าต้นไหนชอบอากาศ ชอบน้า แบบไหน จากนั้นก็หมั่นดูแล
อย่างสม่าเสมอ เช่น ถ้าต้องการจะปลูกหญ้าแต่พื้นที่บ้านมีแสงส่องน้อยควรเลือกปูหญ้ามาเลเซีย ซึ่งไม่ต้อง
ดูแลมาก ไม่ต้องตัดบ่อยๆ ต้นหญ้าจะขึ้นแน่น (วรวุฒิ ธรรมกุลางกูร, 2556)
การจัดสวนหย่อมภายในอาคาร ที่อยู่อาศัยที่สวยงามน่าอยู่จะประกอบขึ้นจากตัวอาคารและสถานที่
โดยรอบ การจัดการตกแต่งบริเวณต่า งๆ จะทาให้อาคารสถานที่นั้นๆ สวยงามยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความสุขทั้ง
กายและใจ การตกแต่งบริเวณที่อยู่อาศัยอาจจะทาโดยเจ้าของสถานที่เองหรือจ้างผู้อื่น ในปัจจุบันต้นไม้เข้ามา
มีบทบาทเพื่อการประดับตกแต่งภายในบ้าน สานักงาน อาคาร หรือศูนย์การค้าต่า งๆ มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ธรรมชาติถูกทาลายมากขึ้นความต้องการความสดชื่นและความสวยงามตาม
ธรรมชาติเพื่อทดแทนจึงมีความจาเป็น การนาพรรณไม้เข้ามาตกแต่งภายในเป็นการดึงธรรมชาติให้เข้ามาอยู่
ใกล้ตัวเรามากขึ้น นอกจากนี้พรรณไม้ต่างๆ จะช่วยแก้ปัญหาบางประการของตัวอาคารได้ เช่น จะช่วยลด
ความกระด้ างของมุม ตึ กช่ว ยปิ ดบั งส่ ว นที่ ข าดความสวยงามช่ว ยแบ่ งสั ด ส่ ว นของสถานที่เหล่ า นี้ เป็นต้ น
สิ่งสาคัญที่ต้องพิจารณามีดังนี้
1) ปริมาณของแสง พรรณไม้ทุกชนิดต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตหากปริมาณของแสงไม่
เพียงพอก็จะเกิดปัญหาซึ่งไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ สวนจะสวยได้เพียง 2-3 เดือนแรกเท่านั้น
2) การระบายน้า สวนภายในอาคารเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะภายในอาคารซึ่ง แสงสว่างมีน้อย การ
ระเหยน้าจากต้นไม้จากพื้นดินย่อมน้อยตามไปด้วยหากการระบายน้าไม่ดีทาให้น้าขังแฉะพรรณไม้ที่ปลูกก็จะ
ตายได้ ดังนั้นดินผสมที่ใช้ปลูกพรรณไม้ภายในอาคารจะต้องโปร่งซึ่งอาจจะใช้ดินผสมทรายใบไม้ผุและแกลบ
ทั้งนี้ไม่ควรใช้มะพร้าวเพราะจะดูดซับความชื้นมาเกินไป
3) การเลือกชนิดของพรรณไม้ จะต้องเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ โดยพิจารณาเป็นจุดๆ ว่าจุดใดของ
พื้นที่ได้รับแสงมากหรือน้อยแล้วเลือกพรรณไม้ปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้พรรณไม้นั้นๆ สามารถเจริญงอกงาม
อยู่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การจัดสวนภายในอาคารโดยจัดลงในพื้นที่ควรจะพิจารณาความเรียบ
ง่าย รวมทั้งดูแลรักษาไม่ยากนัก เช่น การจัดสวนกรวด สวนทราย หรือสวนญี่ปุ่น โดยใช้หินหรือองค์ประกอบ
อื่ น ๆ เช่ น โอ่ ง ไห ประกอบกั บ พรรณไม้ เ ล็ ก น้ อ ย ก็ จ ะท าให้ เ กิ ด ความสวยงาม ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ได้ (การจัดสวนหย่อม, 2554)
การออกแบบจัดสวนบ้าน ดร.อนวัช สุวรรณกุล ผลการศึกษาพบว่า บ้าน ดร.อนวัช สุวรรณกุล ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 39/6 หมู่บ้านอรุณนิเวศ ซอยนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด
400 ตารางเมตร ลั กษณะบ้ านเป็ น บ้ านพั กอาศัย 2 ชั้นแบบร่ว มสมัย จากการส ารวจมีพื้นที่จัดสวนจริง
ประมาณ 130 ตารางเมตร แบ่งการจัดสวนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บริเวณหน้าบ้าน หลังบ้านและระเบียงพื้น
กระเบื้องบนชั้น 2 ของบ้าน สภาพดินบริเวณหน้าบ้านและหลังบ้านเป็นดินร่วน มีต้นไม้เดิมจานวน 3 ต้น
ความต้องการของเจ้าของบ้าน คือ สวนที่ดูแลรักษาง่าย มีบ่อน้ารับมุมมองห้องรับแขก โดยให้คงไม้เดิมไว้

30
ส่วนบนระเบียงเป็นไม้กระถาง มีงบประมาณในการจัดส่วนทั้งหมด 20,000 บาท การออกแบบจัดให้มีพื้น
แข็งและบ่อน้า จากการจัดได้เพิ่มไม้พุ่มและไม้คลุมดินที่ดูแลรักษาง่าย เพิ่มไม้ใหญ่ จานวน 2 ต้น เพื่อเพิ่มร่ม
เงาให้แก่บริเวณหน้าบ้าน ส่วนบริเวณหลังบ้านได้จัดเป็นสวนครัว ผลจากการจัดทาให้สภาพพื้นที่ภายในบริเวณ
บ้านสวยงามและน่าอยู่อาศัย สร้างความพอใจให้กับเจ้าของบ้าน (อาทิตย์ อินทอง, 2549)
การจัดสวนประดับเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านภูมิทัศน์ซึ่งปัจจุบันกาลังเป็นที่นิยมและมีผู้ให้ความสนใจ
กับ งานด้านนี้ กัน มากเพราะธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่กาลั งถูกทาลายลง ดั งนั้นมนุษย์จึงพยายามหาสิ่ง
ทดแทนโดยการปลูกต้นไม้หรือจัดสวนปรับตามบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ บ้านพักอาศัย
บริษัทห้างร้าน สานักงาน ตลอดจนสถานที่ราชการต่างๆ การจัดภูมิทัศน์จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมได้แก่
อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนนทางเท้า หินประดับ หญ้า พรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในจุดหรือตาแหน่งที่
เหมาะสม มีความสามารถกลมกลืนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามน่าดู (ประเวศ ไชยวงศ์,
2541)
จุดมุ่งหมายในการจัดสวน คือ การจัดสวนที่มีความจาเป็นและสาคัญต่อจิตใจและสภาพร่างกายของผู้
ที่เป็นเจ้าของสถานที่ ดังนั้นการจัดสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างที่จาเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็น
เหตุให้มีการจัดสวนขึ้นเพื่อบรรลุจุดมมุ่งหมายต่างๆ ได้แก่ เพื่อกันเสียงรบกวน มักใช้พุ่มไม้หนาหรือไม้ยืนต้น
เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆ ไปในอากาศ ทาให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ เพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ ไม่
เหมาะสมของบริเวณใกล้เคีย งเพื่ อก่อให้ เกิดความเป็นส่ว นตัว ป้ องกันการลอบมองจากเพื่อนบ้าน อันจะ
ก่อให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจและเพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น เป็นสถานที่ออกกาลังกาย (เอื้อมพร วีสมหมาย,
2525)
การศึกษาเรื่องความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลการศึกษาพบว่า
การใช้ประโยชน์จากพืชในการปรับปรุง ภูมิทัศน์เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของสภาวะโลกร้อน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซ
CO2 ที่ระดับความเข้มข้นของ CO2 ในบรรยากาศปกติและระดับความเข้มข้นของก๊าซ CO2เพิ่มขึ้นมากกว่า
ปกติ โดยประเมินความสามารถในการดูดซับก๊าซ CO2 จากอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของสวนหย่อม กรณีที่
ระดับความเข้มข้นของ CO2 ในบรรยากาศปกติ แบ่งเป็น 2 การทดลองย่อย คือ การทดลองที่ 1.1 เลือกใช้ไม้
ประดับ 6 ชนิด คือ ไทรยอดทอง ขาไก่ด่าง หูปลาช่อน พังพวยฝรั่ง เกล็ดแก้ว และหญ้านวลน้อย ซึ่งมีอัตรา
การดูดซับก๊าซ CO2 สูงจัดเป็นสวนหย่อมจานวน 3 แบบ แต่ละแบบมีสัดส่วนของสนามหญ้าต่อไม้ประดับ
แตกต่างกัน ดังนี้ สวนแบบที่ 1 มีสนามหญ้า 100% สวนแบบที่ 2 มีสนามหญ้า 60% ต่อไม้ประดับ 40%
และ สวนแบบที่ 3 มีสนามหญ้า 20% ต่อไม้ประดับ 80% การทดลองที่ 1.2 เลือกใช้ผกากรองเลื้อยแทน
แพงพวยฝรั่งและใช้รูปแบบสวนสัดส่วนเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1.1 สาหรับกรณีที่ระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้นเป็น 400-600 ppm ใช้การทดลองและรูปแบบสวนเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1.2 ทาการ
ทดลองระหว่าง 6.00 น. ถึง 18.00 น. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 ณ
แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่าสวนหย่อมทั้ง
2 การทดลองมีแนวโน้มอัตราการดูดซับก๊าซ CO2 สูงขึ้นตามความเข้มแสงเฉลี่ยในช่วงกลางวัน การทดลองที่
1.1 มีอัตราการดูดซับก๊าซ CO2 สูงสุดที่ความเข้มแสงสูง ดังนี้ สวนแบบที่ 1 มีค่า 32.8 µmol m-2s-1 สวน
แบบที่ 2 มีค่า 25.3 µmol m-2s-1 และสวนแบบที่ 3 มีค่า 10.7 µmol m-2s-1 ส่วนการทดลองที่ 1.2 มี
อัตราการดูดซับก๊าซ CO2 สูงสุดที่ความเข้มแสงสูงดังนี้ สวนแบบที่ 1 มีค่า 58.3 µmol m-2s-1 สวนแบบที่ 2
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มีค่า 37.0 µmol m-2s-1 และสวนแบบที่ 3 มีค่า 34.8 µmol m-2s-1 และการทดลองที่ 2 เมื่อเพิ่มความ
เข้ ม ข้ น ก๊ า ซ CO2 เป็ น 400-600 ppm พบว่ า สวนหย่ อ มที่ มี สั ด ส่ ว นของไม้ ป ระดั บ 40 %-80% มี
ความสามารถในการดูดซับก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้นมากกว่าสวนหย่อมแบบที่มีสนามหญ้า 100% (อิศรา แพงสี,
2552)
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้าพักอาศัยอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
เอกชน กรณีศึกษาโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และอพาร์ทเมนต์รอบโรงพยาบาลกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า
ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าพักอาศัยสาหรับพื้นที่ภ ายนอกห้องพักหรือพื้นที่ส่วนกลางให้ ความสาคัญ 3
ลาดับแรก คือ พื้นที่โถงรับแขกหรือพื้นที่ต้อนรับ ร้อยละ 77.17 รองลงมา คือ พื้นที่ สวนหย่อมหรือพื้นที่สี
เขียว ร้อยละ 76.16 และพื้นที่สระว่ายน้าภายในโครงการ ร้อยละ 72.28 ตามลาดับ (กฤตภัค วรธิติพงศ์,
2558)
สวนหย่อมเป็นสวนขนาดย่อมที่จัดตกแต่งประกอบบริเวณสาคัญของสถานที่ เช่น ลานพักผ่อน ศาลา
หรือด้านหน้าอาคาร โดยเลือกใช้ต้นไม้ที่มีลักษณะเด่ น สวยงาม มองเห็นได้ชัดเจนเจริญเติบโตช้าและสามารถ
ตกแต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงที่ต้นไม้ได้รับและตาแหน่งที่เลือกใช้ เพื่อให้สวนหย่อมคงรูปสวยงามได้
นานที่สุด (เอื้อมพร วีสมหมาย, 2543) สวนหย่อมควรเป็นสวนที่จัดได้ในพื้นที่ตั้งแต่ 1 ตารางวา (2 ตาราง
เมตร) ไปจนถึงพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวา (100 ตารางเมตร) ในสภาพพื้นที่จากัด เช่น ในเมืองนั้นการจัด
สวนหย่อมจึงเป็นสวนที่เหมาะกับยุคสมัย (ขวัญชัย จิตสารวย, 2545)
นอกจากนี้สวนหย่อมที่ดีควรเป็นสวนง่ายต่อการบารุงรักษาประกอบด้วยต้นไม้น้อยชนิดทั้งนี้อาจ
ขึ้นอยู่กับขนาดของสวนหย่อม ชนิดพรรณไม้ที่เลือกใช้ในสวน รวมทั้งรูปแบบของสวนซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อการดูแลรักษาสวนหย่อมให้สวยคงทนได้นานนั้นจึงควรรู้จักวิธีการดูแลรักษาสวนหย่อมอย่างถูกต้อง
ดังนี้ (ณัฏฐ พิชกรรม, 2550)
การดูแลรักษาสวนหย่อม
กล่าวไว้ถึงการดูแลรักษาสวนหย่อมสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1) การตัดแต่งพรรณไม้ เป็นการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งเพื่อให้ได้ทรงพุ่มตามต้องการและยังช่วยเพิ่ม
ผลผลิตและการออกดอกในต้นไม้บางชนิดด้วย หากปล่อยให้ต้นไม้มีขนาดใหญ่มากเกินไป เมื่อตัดแต่งเพื่อลด
ขนาดต้นไม้ลงจะส่งผลให้ต้นไม้ขาดความแข็งแรงและส่งผลเสียหายอย่างถาวรต่อต้นไม้ได้
2) การดูแลสนามหญ้า ควรตัดหญ้าประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง โดยตัดออกไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
ความสูงของหญ้าก่อนตัดและไม่ควรตัดหญ้าเดือนละ 1 ครั้ง เพราะเมื่อตัดแล้วจะทาให้สนามหญ้าดูเหลื อง
เหมือนหญ้ากาลังจะตาย ใบมีดของเครื่องตัดหญ้าควรลับให้คมอยู่เสมอ แต่ไม่ควรตัดหญ้าในขณะที่สนามหญ้า
เปียกชื้นหรือหลังฝนหยุดตกใหม่ๆ เพราะจะทาให้เครื่องตัดหญ้าชารุดได้ง่าย
3) การให้น้าและปุ๋ย น้าที่ใช้รดต้นไม้ควรเป็นน้าสะอาดพอสมควรและให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ขนาดของต้นไม้ ไม่ควรให้น้าในตอนที่มีแสงแดดจัดเพราะจะทาให้ใบไหม้เป็นจุดๆ โดยเฉพาะในไม้ใบสาหรับ
สนามหญ้าควรรดน้าให้มากพอควรและควรให้บ่อยครั้งในช่วงแรกที่ปลูก เพราะรากหญ้าอยู่ลึกลงไปจากผิวดิน
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร หากปลูกหญ้าในดินทรายควรให้น้าบ่อยกว่าปลูกในดินร่วนและดินเหนียว และ
หลังจากให้ปุ๋ยแล้วควรรดน้าตามทันที
4) การป้องกันกาจัดศัตรูของต้นไม้ ควรใช้การป้องกันกาจัดแบบใช้แรงงานคนเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
แต่อาจสิ้ น เปลืองเวลา ส่ ว นการใช้สารเคมีซึ่งใช้ได้ผ ลดี รวดเร็ว แต่มีค่าใช้จ่ายสู งและต้องระวังเป็นพิเศษ
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โดยเฉพาะสารเคมีประเภทดูดซึมที่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และพืชอื่นๆ ดังนั้นการป้องกันควรต้องตัด
หญ้าบ่อยๆ เพื่อช่วยลดจานวนและกาจัดวัชพืชได้ดีกว่าการใช้สารเคมี
ประโยชน์ของสวนและพืชพันธุ์
1) ความงามทางด้านภูมิทัศน์
สวนหย่อมสร้างความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์ เช่น ช่วยบดบังสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมของ
บริเวณใกล้เคียง เช่น บริเวณใกล้เคียงบ้านมีกองขยะสวนและต้นไม้ปิดบังสภาพที่ไม่น่าดูได้ เกิดความเป็น
ส่วนตัวจากเพื่อนบ้าน เช่น ภายในบ้านมีสระว่ายน้าหรือมีมุมสงบส่วนตัว เกิดความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อ
สภาพแวดล้อมในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงาของต้นไม้มีบ่อน้าลาธารหรือน้าตกจาลอง และทาให้มีโอกาสได้
ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น สามารถใช้ในการออกกาลังกาย เช่น การวิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ (เอื้อมพร, 2527)
2) ป้องกันภัยมนุษย์
ประโยชน์ของพืช พรรณที่ช่วยป้องกันภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ได้ (Robinette, 1972)
ดังนี้
2.1 รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar radiation) ต้นไม้ช่วยในการป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ไม่
ต้องการด้วยวิธีการดูดซับ กรอง หรือหักเหรังสีที่ส่องผ่านมายังมนุษย์หรือโครงสร้างอาคารบ้านเรือน อีกทั้ง
ลักษณะของต้นไม้เป็นปัจจัยสาคัญในการควบคุมรังสีอินฟาเรดในช่วงความยาวคลื่นที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
(Hiesler and Herrington, 1976) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 3.1 ประโยชน์ของต้นไม้ที่ช่วยป้องกันแสง และกรองแสงจากดวงอาทิตย์
ที่มา: Miller (1940)
2.2 การเคลื่อนที่ของลม (Air movement) แนวต้นไม้ปลูกเป็นแนวเพื่อสร้างคล้ายกาแพง
ป้องกันลมหรือลดความเร็วลมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและผลผลิตของเกษตรกร
(ภาพที่ 2) นอกจากนี้ แ นวต้ น ไม้ ห รื อ กลุ่ ม ต้ น ไม้ ยั ง ช่ ว ยในการหั ก เหเปลี่ ย นทิ ศ ทางของกระแสลมได้ด้ว ย
(Robinette, 1972) (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3.2 ประโยชน์ของกาแพงต้นไม้ที่ช่วยลดความเร็วของลม
ที่มา: Miller (1940)

ภาพที่ 3.3 ประโยชน์ของแนวต้นไม้ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนทิศทางลม
ที่มา: Miller (1940)
2.3 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) วัสดุพืชพันธุ์ช่วยในการบังแสงแดดให้ร่มเงาลด
ความร้อนให้แก่อาคารในช่วงเช้าและบ่าย โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดจะช่วยทา
ให้อุณหภูมิในอาคารลดลงได้ถึง 10 องศาเซลเซียส วัสดุพืชพันธุ์ยังมีส่วนสาคัญในการช่วยเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ
ทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้สูงในช่วงกลางวันและ
ปลดปล่อยความร้อนอย่างช้าๆ ในเวลากลางคืนจึงทาให้อุณหภูมิสามารถลดลงอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
วัส ดุที่มนุ ษย์ ส ร้ างขึ้น อีกทั้งมีการระเหยความชื้นผ่ านทางปากใบพืช จึ งทาให้ ความแตกต่างของอุ ณ หภู มิ
ในรอบวันระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดลดลงได้เป็นอย่างดี ปริมาณความร้อนที่ลดลงนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะ
บริเวณที่ได้รับร่มเงาเท่านั้น แต่ยังสามารถลดอุณหภูมิของบริเวณข้างเคียงได้ด้วย (สุดสวาสดิ์, 2545)
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Hiesler and Herrington (1976) รายงานการศึ ก ษาการเปรีย บเที ยบวัดอุ ณ หภูมิ ข องอากาศใน
บริเวณถนนที่มีต้นไม้กับต้นไม้ที่ปลูกในเมือง Syracuse, New York พบว่ามีอุณหภูมิของอากาศไม่แตกต่างกัน
เนื่ องจากสภาพพื้น ที่ ที่ถู ก ปิ ด กั้น ด้ว ยสิ่ ง ก่ อสร้ าง (ภาพที่ 4) แต่ Souch and Souch (1993) กลั บพบข้ อ
แตกต่างของอุณหภูมิอากาศบริเวณถนนที่มีต้นไม้มีอุณหภูมิต่ากว่า 0.7-1.3 องศาเซลเซียส และช่วงฤดูร้อน
ใน Miami, Florida บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 3.6 องศาเซลเซียส (Parker, 1989)

ภาพที่ 3.4 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเก็บข้อมูลจากความหนาแน่นของกลุ่มต้นไม้
ในเขตต่าง ๆ
ที่มา: Akbari et al. (1992)
2.4 ความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณฝน (Humidity and precipitation) พบว่าในช่วงฤดูร้อน
บริเวณที่มีป่าไม้มีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าในบริเวณที่มีพื้นที่ โล่ง แต่ต้นไม้เพียง 2-3 ต้น ไม่สามารถเห็นค่า
ความแตกต่างของความชื้นสัมพัทธ์ได้ (Hiesler and Herrington, 1976) จึงมักเปรียบเทียบจากปริมาณฝน
และพิจารณาจากความชื้นในดิน (Robinette, 1972)
3) แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
3.1 ควบคุมเสียง (Sound control) มักนิยมใช้ไม้พุ่มหนาหรือไม้ยืนต้นปลูกเป็นฉากเพื่ อ
ป้องกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบ้าน
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ภาพที่ 3.5 ประโยชน์ของการปลูกไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่ช่วยลดความเข้มเสียงจากถนน
ที่มา: Cook (1978)
3.2 ลดการสะท้อน (Reflect Reduction) การปลูกต้นไม้เป็นแนวใกล้สระว่ายน้า นอกจาก
จะใช้เป็นฉากกั้นสายตาแล้วยังมีประโยชน์ช่วยลดการสะท้อนของแสงเมื่อกระทบผิวน้านอกจากนี้การปลูกไม้
พุ่มและไม้ยืนต้นสลับกันบริเวณริมถนนและเกาะกลางถนนเป็นการช่วยลดการสะท้อนของแสงไฟจากรถที่วิ่ง
สวนทางกันในเวลากลางคืน และช่วยป้องกันแสงสะท้อนจากกระจกหน้ารถในเวลากลางวันได้ด้วย
3.3 ควบคุ ม การพั ง ทลายของดิ น (Soil erosion control) พื ช ที่ มี ร ะบบรากฝอยมาก
แตกรากได้เร็ว อย่างไม้คลุมดินหรือไม้ชายน้า มีส่วนสาคัญในการช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินบริเวณ
ริมตลิ่ง ส่วนต้นไม้ใหญ่บางชนิดมีระบบรากรุนแรงจึงควรเลือกบริเวณที่ปลูกให้ห่างไกลสิ่งปลูกสร้าง เพราะราก
เมื่อโตเต็มที่อาจเจริญงอกขึ้นงัดพื้นเสียหายได้
4) แก้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม
4.1 ควบคุมมลพิษทางน้า (Urban wastewater) ไม้น้าหรือไม้ชายน้าอย่างผักตบชวา คล้า
น้าบัว สาหร่ายน้าจืดชนิดๆ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้าในบริเวณนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ไม้น้าบางชนิด
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ไม่ส ามารถทนทานต่อมลพิษทางน้ าได้จึ งมักไม่ พบ ส่ ว นต้นไม้ที่ทนทานและช่ว ยปรับคุณภาพแหล่ งน้าได้
มีหลายชนิด เช่น บัว สาหร่ายบางชนิด เป็นต้น
4.2 ควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution reduction) โดยเลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถ
เก็บฝุ่นละอองได้มากช่วยกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วไปในอากาศ เช่น สนปฏิพัทธ์ สนทะเล (วรรณา, 2546)
และยังมีความสามารถในการดูดซับมลพิษบางชนิด เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เบนซิน (Benzene)
ไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene) ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศ (Wolverton, 1989)
พืชสามารถช่วยดูดซับมลพิษแต่ละชนิดได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน แต่เมื่อความเข้มข้นในอากาศของ
มลพิษนั้นเพิ่มสูงขึ้น (แต่ไม่สูงเกินไปจนกระทั่งทาให้พืชตอบสนองโดยการปิดปากใบ) พืชจะดูดซับมลพิษนั้นได้
มากขึ้น (Bennett and Hill, 1973)
หลักศิลป์ในการออกแบบสวน นอกจากความรู้เรื่องโครงสร้างของบ้าน บุคคล และปัญหาต่างๆ แล้ว
การออกแบบจัดสวนก็ไม่อาจจะสมบูรณ์ได้ถ้าปราศจากรอบรู้ทางด้านศิลป์นับเป็นหัวใจและเป็นรากฐานสาคัญ
ในการออกแบบเบื้องต้นไปจนถึงการออกแบบที่ ยุ่งยาก ซึ่งความรู้ทางด้านศิลปะนี้ผู้ใช้จาต้องทราบและเก็บ
ส่วนละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดเอาไว้ เมื่อถึงจังหวะและเวลาที่เหมาะสมก็ต้องนาเอาความรู้เหล่านี้ออกมาใช้ได้
ทันทีจนบางครั้งผู้ใช้ก็แทบจะไม่รู้สึกตัวว่าได้ใช้ความรู้ทางศิลปะออกไปหรืออีกนัยหนึ่งก็นับว่าเป็นกา รฝึ ก
รสนิยมของตนเองให้มีพื้นฐานความงามของด้านศิลปะเพียงพอที่จะนาไปใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน
การตกแต่งภายในบ้านการเลือกเสื้อผ้าเลือกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เนื่องจากไม่มีกฎตายตัวว่าของดีมีรสนิยม
จาเป็นจะต้องแพงเสมอไป เพราะฉะนั้นศิลปะจะช่วยดัดแปลงให้ของทุกอย่างแลดูมีคุณค่าน่าใช้ยิ่งขึ้น ศิลป์
เกี่ยวกับ การจัดสวน มีพื้นฐานคล้ายคลึงกับศิล ป์กับด้านอื่นๆ เช่น ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม มีเพียง
บางส่วนเท่านั้น ที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมสิ่งแรกที่ควรพิจารณาก็คือ (หลักศิลป์ในการออกแบบ
สวน, 2547)
1) ความกลมกลืนกัน (Unity) ลักษณะความกลมกลืนกันภายในสวนขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ของ
สวน อาคารสถานที่และต้นไม้ที่ใช้ปลูก ลักษณะของพื้นที่ของสวน ได้แก่ รูปแบบของพื้นที่ทั่วไปในสวน เช่น
เป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมรูปแบบต่างๆ นับเป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดลักษณะของสวนได้ ส่วนอาคาร
สถานที่ก็มีรูปแบบต่างกันออกไป เช่น อาคารในยุคสมัยเก่าและใหม่ ฯลฯ ต้นไม้ที่ใช้ปลูกก็เลือกให้ถูกชนิดตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และตัวอาคาร สวนในสมัยเก่าจะเห็นว่ามีลักษณะที่เรียบง่ายเนื่องจากวัสดุมี
จานวนจากัดและมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน เช่น ปลูกเพื่อเป็นอาหาร ปลูกเพื่อทาให้สภาพพื้นที่ร่มรื่นขึ้น
เนื่องจากเป็นทะเลทราย แต่ในปัจจุบันความต้องการและจุดมุ่งหมายมากกว่าเดิมจาเป็นต้องเลือกวัสดุที่มีอยู่
มากให้เข้ากันได้หรือกลมกลืนกันกับลักษณะของสวน รวมทั้งเข้ากับพรรณไม้ต่างๆ ด้วย ดังนั้นควรจะได้รู้ จัก
วัสดุต่างๆ อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นพรรณไม้ใหม่ๆ หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อหาความกลมกลืนกันให้ได้ภายในสวน
ยกตัวอย่างเช่นเราจะจัดสวนเป็นแบบตื่นเต้นก็ควรเลือกชนิดอาคารให้มีลักษณะสมัยใหม่ใช้วัสดุที่แปลกตาให้
ความรู้สึกแก่ผู้ดูในทางตื่นเต้นหรืออาจจะเป็นไปในทางลึ กลับสวยงามก็ได้ พรรณไม้ใหม่มีดอกสีสันสดสวยหรือ
รูปร่างที่แปลกประหลาด นอกจากนี้รูปร่างของลักษณะพื้นที่ก็ควรจัดให้ผู้ดูเกิดความคล้อยตาม เช่น จัดเป็น
รูปร่างทางเดินที่ล่อผู้ดูให้ไปยังจุดที่เราต้องการจะโชว์ภายในสวนหรือเป็นทางเดินเล่นสบายๆ มีที่นั่งพักเป็น
ระยะๆ ไป
2) รูปแบบของสวน (Styles) เดิมทีเดียวการจัดสวนมีอยู่ 2 แบบ คือ 1) แบบ Formal Style คือ
การจั ดสวนที่อาศัย รู ป ทรงเรขาคณิตเป็ น หลั ก เช่น จัดรูปร่างของพื้นที่ต้นไม้เป็นรูปสามเหลี่ ยม สี่ เหลี่ ยม
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ทรงกระบอกและอื่นๆ รวมทั้งนิยมจัดให้มีความสมดุลกันทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งต้องเหมือนกันและเท่ากันทุก
อย่างและ 2) แบบ Informal Style คือ การจัดสวนที่ไม่อาศัยรูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก แต่อาศัยหลักสมดุล
ในการจั ดวางหรือจั งหวะให้พอดีกัน โดยไม่จาเป็นต้องมี 2 ข้างเท่ากัน ได้ นิยมใช้เส้ นโค้งมากกว่าเส้นตรง
สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมหรือแม้แต่รูปทรงของต้นไม้ก็ปล่อยให้เป็นรูปทรงอิสระ ไม่ตัดแต่งจนเสียรูปทรงตาม
ธรรมชาติแต่อย่างใด ต่อมาเนื่องจากอิทธิพลของรูปเขียนสมัยใหม่ทาให้มีการจัดสวนแบบ Abstract Style ขึ้น
คือ จัดไม้เป็นกลุ่มใหญ่เน้นเรื่องการใช้สีระหว่างต้นไม้นิยมใช้ไม้พุ่มมากกว่า การจัดสวนแบบนี้ได้ยอมรับเป็น
แบบหนึ่งในการจัดสวนและเป็นที่นิยมทั่วไปในยุโรปในช่วง 10 – 20 ปีหลังนี้
3) เวลา (Time) ระยะเวลาเป็ น สิ่ งหนึ่ ง ที่ท าให้ การออกแบบจัด สวนแตกต่ างกั บศิ ล ปะด้ า นอื่ น ๆ
เพราะงานศิลปะทางด้านจิตรกรรมหรือประติมากรรมเมื่อทาตามรูปแบบที่วางไว้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์
ซึ่งจะนาไปโชว์หรือประดับที่ใดได้ทันที แต่ศิลปะทางด้านการจัดสวนอาจใช้เวลานับสิบปีเพื่อการตัดแต่งหรือรอ
คอยให้ต้นไม้มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบตามที่ผู้ออกแบบได้คิดภาพไว้ดังนั้นงานด้านจั ดสวนไม่ใช่เฉพาะช่างฝีมือก็
ทาได้ทุกคน มีเฉพาะบางคนที่เป็นศิลปินพอสมควร คือ สามารถมีจินตนาการถึงภาพและตาแหน่งของต้นไม้
ต่างๆ ภายในสวนที่สมบูรณ์งดงามแล้วได้ และมีความสามารถในเรื่องธรรมชาติของต้นไม้ในอันที่จะเลือกชนิด
ของต้นไม้และปลูกตามวิธีการที่ถูกต้องและมีความอดทนเพียงพอที่จะรอชมผลที่งดงามดังที่ได้ตั้งภาพพจน์ไว้
แม้จะเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็ตามที
4) สัดส่วน (Scale) การจัดสัดส่วนในการจัดสวนให้ได้จังหวะที่ดีและสวยงามนั้นมีองค์ประกอบอยู่ 3
อย่างเพื่อให้เกิดสัดส่วนที่ดีและน่าสนใจ สัดส่วนในการจัดสวนเปรียบเหมือนกับ การจัดตกแต่งภายในบ้าน โดย
ถือว่าสวนเป็นห้อง 1 ห้องทุกครั้งที่จัดโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) เพดานของห้องหรือแปลนบน (Overhead
Plane) ได้ แ ก่ ท้ อ งฟ้ า เรื อ นยอดของต้ น ไม้ หลั ง คา ชายคา เรื อ นระแนง 2) ผนั ง ของห้ อ งหรื อ แปลนตั้ง
(Vertical space divider) ได้แก่ ผนัง รั้ว ต้นไม้ พุ่มไม้ 3) พื้นห้องหรือแปลน (Base Plane) ได้แก่ ทราย น้า
ดิน การจั ดสวนให้ได้ลั กษณะที่ดีและน่ าประทับใจจะขาดองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้ไม่ได้เพราะจะทาให้
ความรู้สึกสมดุลและเหมาะสมหายไป ยกตัวอย่าง เช่น เราจัดที่นั่งเล่นภายในสวนโดยมีเก้าอี้นั่งเล่นวางอยู่บน
สนามหญ้าที่กว้างใหญ่ทาให้ดูเวิ้งว้างอึดอัดหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ อากาศร้อนเนื่องจากไม่มีเรือนยอดของ
ต้นไม้เป็นแปลนบนไม่มีไม้พุ่มอยู่ ใกล้ๆ เป็นขอบเขตเพื่อแสดงถึงส่วนตั้งจึงมีแต่แปลนพื้นเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้สวนก็มีส่วนต่อเนื่องกับสัดส่วนของมนุษย์ด้วย ผู้ออกแบบต้องพยายามเปรียบเทียบถึงลักษณะของ
สวนด้วยว่าเป็นสวนสาหรับเด็ก ผู้ใหญ่ วัยชรา ฯลฯ ในสมัยก่อนนั้นพยายามสร้างสวนกว้างใหญ่มองเห็นได้ง่าย
เป็นระเบียบไม่มีลักษณะที่สงสัยชาวฝรั่งเศสได้สร้างสวนของตนเองกว้างใหญ่โดยเปรียบเทียบเป็นโลกของเขาที่
สร้างขึ้นตามใจปรารถนาส่วนความต้องการของคนปัจจุบันต้องการให้สวนเป็นสถานที่ส่วนตัวเล็กๆ ที่ได้ใช้
ประโยชน์เต็มที่และมีลักษณะที่เป็นไปตามแบบที่งดงามของธรรมชาติ
5) การแบ่งพื้นที่ที่จัดสวน (Space division) รูปแบบของการจัดสวนมีผลเนื่องมาจากการแบ่งสัดส่วน
กันระหว่างที่โล่งกับที่ทึบ ซึ่งแล้วแต่ว่าจะจัดให้มีสิ่งใดมากน้อยกว่ากันซึ่งเป็นข้อเตือนใจที่ดีสาหรับนักจัดสวน
ว่าสมควรจัดให้มีทั้งที่โล่งและที่ทึบประกอบกันไปอย่าให้มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่โล่ง หมายถึง น้า
ดิน หญ้า สิ่งที่ทึบ หมายถึง ภูเขา ต้นไม้ อาคารสถานที่ การจัดสวนแต่ละแห่งมีการแบ่งเส้นระหว่างที่โล่งและที่
ทึบต่างกัน เช่น ชาวฝรั่งเศสชอบให้ระเบียงต่อจากห้อง (ที่โล่ง) และแบ่งระเบียงเป็นแต่ละส่วนๆ เท่าๆ กันโดย
มีการปิดกั้นด้วยผนังของต้นไม้ (ที่ทึบ) เพื่อเป็นขอบ
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6) เส้น (Line) เส้นเป็นตัวทาให้เกิดความหมายต่างๆ กันออกไป ในการจัดสวนแต่ละครั้งจาต้องมีการ
ใช้เส้นหลายชนิด เพื่อนามาประกอบเข้าให้ ได้ดังจุดมุ่งหมายของผู้ ออกแบบ ซึ่งแต่ละจุดมุ่งหมายที่ใช้เส้ น
ต่างกันออกไปโดยทั่วไปแล้วเส้นให้ความรู้สึกดังนี้เส้นที่ไปตามแนวนอน ให้ความรู้สึกสงบ พักผ่อน เส้นใน
แนวตั้ง 90 องศา ทาให้เกิดความเคลื่อนไหวเพราะคนต้องมองขึ้นเส้นทแยงมุม เส้นขวางหรือซิกแซกทาให้เกิด
ความรู้สึกว่องไวและมีชีวิตจิตใจ เส้นโค้งและเนินเขาไม่เคลื่อนไหวเร็วเท่าซิกแซก ช้าและนุ่มนวลกว่า แต่ถ้าเส้น
โค้งที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วและกะทันหันจะทาให้เกิดการกระตุ้นหรือความรู้สึกที่มีชีวิตจิตใจ
7) รูปร่าง (Form) เส้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป แต่เมื่อเรานาเอาเส้นมาประกอบเข้ากันจะได้
เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น รูปร่างของทางเดินในสวน รูปร่างของสนามหญ้า เป็นต้น ส่วนความกลมกลืนกันแต่ละรูป
นั้นผู้ออกแบบต้องเป็นผู้ใช้ความสามารถจัดวางให้ทุกส่วนภายในสวนมีความสัมพันธ์กันเองโดยอาจจะคิดถึง
เรื่องสัดส่วนหรือการแบ่งพื้นที่หรือสี เป็นต้น โดยปกติแล้วรูปร่างของคนสวนก็คงจะเป็นแบบรูปทรงเรขาคณิต
และแบบธรรมชาติเท่านั้น เท่าที่กล่าวไปแล้วเป็นรูปร่างทางด้านแปลนซึ่งใช้เส้น ประกอบขึ้น นอกจากนี้ยังมี
รูปร่างทางแนวอื่นๆ อีก เช่น แนวตั้ง คือ รูปทรงศาลา รูปทรงของต้นไม้ ฯลฯ
8) ผิวสัมผัส (Texture) สิ่งสาคัญของผิวสัมผัส คือ ช่วยทาให้รูปแบบต่างๆ แลดูเด่นขึ้นผิวสัมผัสก็แบ่ง
ออกเป็น 2 อย่าง คือ ผิวสัมผัสที่หยาบและละเอียด พื้นผิวที่หยาบจะทาให้ เกิดความรู้สึ กกล้ าแข็ง บังคับ
(เหมือนกับเส้นตรง) และให้ความรู้สึกเยิ่นเย้อโบราณ พื้นผิวที่ละเอียดจะให้ความรู้สึกร่าเริงและยุ่งนิดๆ เพราะ
ผิวที่ละเอียดจะแลดูลึกลับกว่าผิดหยาบ สวนของชาติต่างๆ ก็มีการใช้ผิวสัมผัสแตกต่างกันออกไปตามโอกาส
เช่น สวนชาวญี่ปุ่นมีผิวสัมผัสตัดกันระหว่าง หิน ต้นไม้ รูปร่างของทรายและน้า สวนของชาวเสปนมีผิวสัมผัส
ต่างกัน ระหว่าง เหล็ กดัด ผนั ง พื้น และต้นไม้อย่างชัดเจน สวนของชาวอังกฤษมีผิ ว สั มผั ส ที่กลมกลื นกัน
แบ่งแยกได้ยากระหว่างผิวสัมผัสของหญ้า ไม้ผลัด ตัวอาคาร แม้แต่รูปปั้นก็อยู่ในเงาหมอกที่มองเห็นไม่ค่อยชัด
มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ทาให้ตัดกันเพื่อดูเด่นขึ้น สวนสมัยโบราณของ California ใช้หินเรียบๆ เป็นก้อนเพื่อ
เป็นพื้นผนังปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มใหญ่ สวนสมัยใหม่ของ California ใช้ผนังหินหยาบๆ ไม้ กระจก และคอนกรีต
9) สี (Color) สีช่วยให้ความสว่างไสวแก่สวนและให้ความหมายแตกต่างกันมากมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ใช้สีไม่ว่าจะเป็นสีของต้นไม้ ดอกไม้ ทางเดิน ผนัง เฟอร์นิเจอร์หรืออื่นๆ ก็ตามที ควรเรียนรู้และทราบถึงทฤษฎี
พอสมควรจะช่วยให้เราสามารถจัดกลุ่มสี ของสวนได้กลมกลืนและสวยมากขึ้นการ จัดสวนถ้าต้องการให้
กลมกลืนในเรื่องสีควรเลือกกลุ่มสีก่อนว่าจะเอากลุ่มสีร้อนหรือสีเย็น ถ้าเลือกสีเย็นก็ควรเลือกสีน้าเงิน เขียว
คราม สีอุ่น สีส้ม เหลือง สีร้อน ส้ม แดง ม่วง ในบางกรณีที่บางจุดมีสีกลมกลืนมากไปเราต้องการเน้นให้เด่น
สดใสก็ใช้สีตัดกันได้ เช่น แดงกับเขียว ส้มกับน้าเงิน ปัญหาเรื่องสีจะทาให้คุณค่าของความสวยงามน้อยลง เช่น
เจ้าของบ้านเลือกต้นไม้แต่ละชนิดได้สวยแต่เมื่อนามาจัดเข้าประกอบกันลืมคิดเรื่องความกลมกลืนของสีไปจึง
ทาให้ความเด่นของสวนลดลง ยกตัวอย่างเช่น สวนไม้ดอกมีสีสันมากมายโดยเอาสีหลายสีอยู่ใกล้กันจึงทาให้หา
จุดเด่นไม่ได้ โดยมีสีแดง เหลือง เขียว ม่วง ส้ม กระจายอยู่ทั่วไปทาให้ลานตาไปหมด ถ้าเจ้าของบ้านใจเย็นค่อย
ๆ คิดถึงเรื่องของสีบ้างจัดเอาไม้ที่มีสีเขียวแก่เอาไว้ใกล้เขียวอ่อน ตามด้วยสีสดใสอาจเป็นแดงและต่อไปไปขาว
หรือชมพู ความกลมกลืนของสีก็จะทยอยกันไปเรื่อยๆ ทาให้แลดูสบายตาและสวยงามดี เมื่อถึงบางจุดที่เราเบื่อ
ก็อาจจะเอาสีที่สะดุดตามากๆ มาใส่ในจุดเน้นเป็นจุดเด่นไปก็ได้แต่อย่าให้มากจุดเกินไป
10) หลักจิตวิทยาในการออกแบบ (Psychology of design ) การที่เราทราบถึงความต้องการหรือ
ทราบถึงจิตใจส่วนใหญ่ของมนุษย์จะทาให้เราออกแบบได้ดี ขึ้นโดยแรงจูงใจ ( Motivation ) เป็นแรงผลักดัน
ช่วยกระตุ้นความคิดของมนุษย์ในอันที่จะก่อเกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน กระบวนการการสื่อสารเมื่อ
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ผู้รับสารมีทัศนคติคล้อยตามก็จะแสดงออกทางพฤติกรรม การตรวจสอบว่าสื่อที่นาเสนอให้ผู้ชมหรือผู้รับสาร
นั้นมีแรงจูงใจให้ผู้รับสารมีทัศนคติคล้อยตามมากน้อยเพียงใด จึงดูที่พฤติกรรมการแสดงออก เช่น การให้ความ
สนใจมากขึ้นหรืออาจจะกระทาตามข้อมูล สาระนั้นๆ ในการสร้างรูปแบบของงาน
การเลือกทรงต้นไม้ ให้เหมาะกับสวนและการใช้งานนั้น ขึ้ น ชื่ อ ว่ า ต้ น ไม้ ใ หญ่ แ ต่ ใ ช่ ว่ า จะสามารถ
นามาปลู ก ตามมุ ม ต่ า งๆ ของสวนได้ ทุ ก ชนิ ด สิ่ ง สาคั ญ คื อ การเลื อ กทรงต้ น ไม้ ที่ มี รู ป ทรงเหมาะสม
กั บ การใช้ ง านหรื อ ลั ก ษณะพื ้ น ที ่ ส วน เพื่ อให้ เ กิดประโยชน์ในด้านร่มเงาและความงามให้ ได้ มากที่ สุ ด
ซึง่ มีไอเดียการเลือกทรงต้นไม้มาเป็นพระเอกในสวน (เลือกทรงต้นไม้ให้เหมาะกับสวนและการใช้งาน, 2563)
ดังนี้

ภาพที่ 3.6 รูปทรงร่ม
1) รูปทรงร่ม ต้นไม้รูปทรงนี้พบเห็นได้ในต้นที่มีลาต้นขนาดใหญ่หรืออายุหลายปี โดยจะแผ่กิ่งก้าน
ออกไปได้ไกลและส่วนปลายปรกลงมาคลุมดินหรือขนานกับพื้นดินเล็กน้อย เกิดเป็นรูปทรงที่สะดุดตาหากปลูก
ในพื้นที่โล่งซึ่งไม่มีต้นไม้อื่นขึ้นเบียดเหมาะกับการปลูกในจุดที่ต้องการร่มเงาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ร่มไม้
เช่น ถนนหรือลานกิจกรรม เนื่องจากมีกิ่งค่อนข้างทึบและรอบๆ ลาต้นโล่ง นอกจากนี้ยังนิยมปลูก ต้น ไม้
รูปทรงร่มเป็นสองแถวยาวขนานกันไปเพื่อสร้างกรอบภาพสาหรับนาสายตา หากต้องการปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก
ไว้ด้านล่างควรเลือกชนิดพันธุ์ที่ทนร่มได้ด้วย ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น จามจุรี ไผ่น้าเต้า ไทรย้อย ประดู่อังสนา โพธิ์
หางนกยูงฝรั่ง

ภาพที่ 3.7 รูปทรงกรวย
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2) รู ป ทรงกรวย ด้ว ยลั กษณะการแผ่ กิ่งก้านซึ่งมีลั กษณะฐานกว้างและส่ว นยอดแคบลงจนคล้าย
ยอดแหลมหรือพีระมิดอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องตัดแต่ง จึงนิยมปลูกต้นไม้รูปทรงนี้ในสวนประดิษฐ์ที่มักตกแต่ง
ด้วยไม้ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับการปลูกแบบเพียงต้นเดียวหรือเป็นกลุ่มเพื่อเป็นจุดเด่น
ร่วมกับกลุ่มไม้พุ่มที่มีลักษณะเป็นทรงกลมเตี้ย ทั้งยังสามารถปลูกเพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นที่ที่ทากิจกรรมใต้ต้นไม้
แต่ไม่ควรปลูกต้นไม้รูปทรงนี้ที่มีขนาดใหญ่ใกล้กับอาคารขนาดเล็ก เนื่องจากจะมองเห็นความแตกต่างของ
ขนาดอย่างชัดเจนอีกทั้งอาคารดังกล่าวจะดูเล็กลงด้วย ขณะเดียวกันก็ช่วยลดขนาดของอาคารใหญ่ไม่ให้ดูโดด
จนเกินไปด้วยเช่นกัน ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น สนแผง สนฉัตร สนทะเล กระดังงาไทย จาปี จาปา บุนนาค

ภาพที่ 3.8 รูปทรงกลม
3) รูปทรงกลม เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะการแผ่กิ่งก้านทั้งด้านสูงและกว้างในขนาดใกล้เคียงกันเกือบจะ
สมมาตร ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งปลูกเพื่อสร้างจุดเด่นเพี ยง
ต้นเดียว ช่วยให้บรรยากาศภายในสวนดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ปลูกร่วมกับต้นไม้ที่มีทรงพุ่มกลมเหมือนกัน
เพื่อสร้างความเชื่อมต่อให้องค์ประกอบต่างๆภายในสวนดูกลมกลืนกันมากขึ้นและให้ร่มเงาได้ดีแก่สถานที่ที่ทา
กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานจอดรถ หรือลานกิจกรรม ด้วยลักษณะขององค์ประกอบ
ที่มีรูปทรงโค้ง หากปลูกเรียงขนานกันจะเกิดร่มเงาทึบเป็นอุโมงค์ที่มีรูปทรงสวยงามและดูเป็นระเบียบมากกว่า
ต้นไม้รูปทรงอื่น ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น พิกุล มะขาม มะม่วง ขี้เหล็ก ชงโค ตีนเป็ดน้า

ภาพที่ 3.9 รูปทรงกระบอก
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4) รูปทรงกระบอกจุดเด่นของต้นไม้รูปทรงนี้คือจะแผ่กิ่งก้านออกจากลาต้นในระยะเท่ากัน เมื่อมอง
ภาพรวมจะดูเป็นแท่งสูงรูปทรงกระบอก โดยทรงพุ่มต้นมีส่วนสูงมากกว่าส่วนแผ่ออกด้านกว้าง มักใช้การตัด
แต่งกิ่งให้เป็นทรงแนวตั้ง นิยมปลูกประดับในสวนประดิษฐ์หรือสวนที่ต้องการตัดแต่งต้นไม้ให้เ ป็นระเบียบ
เช่นเดียวกับต้นไม้รูปทรงผอมสูง มักปลูกเรียงชิดกันเพื่อใช้เป็นฉากหลังหรือขอบเขตรั้วสาหรับบังสายตา ใน
บางครั้งก็ปลูกเรียงขนานกับถนนเพื่อเป็นกรอบภาพหรือเส้นนาสายตา บ้างปลูกแทรกกับกลุ่มต้นไม้ขนาดอื่น
เพื่อสร้างระนาบแนวตั้งสาหรับกลุ่มต้นไม้ที่ดูแบนและต้ นไม่สูงนัก แต่ไม่นิยมปลูกเป็นจุดเด่นเพียงต้นเดียว
เนื่องจากจะดูแข็งและโดดเกินไป นิยมปลูกเป็นกลุ่มหรือกอมากกว่า ในธรรมชาติพบอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็น
การตั ด แต่ ง ให้ ไ ด้ รู ป ทรงดั ง กล่ า วนี้ ม ากกว่ า ต้ น ไม้ ช นิ ด นี้ เช่ น ไทรเกาหลี ข่ อ ย(ตั ด แต่ ง ) ไผ่ เ หลื อ งทอง
มะฮอกกานีใบใหญ่

ภาพที่ 3.10 รูปทรงแผ่กว้าง
5) รูปทรงแผ่กว้าง เป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านแผ่ออกไปในลักษณะแนวนอนมากกว่าชี้ตั้งตรงสูงขึ้นจากโคน
จุดเด่นคือแม้ปลูกเพียงต้นเดียวก็สามารถกินพื้นที่สวนไปได้มาก ให้ความรู้สึกถึงความกว้างและมีขอบเขตใน
ระยะสายตาที่ชัดเจนขึ้น จึ งนิ ย มปลู กเพื่อให้ ร่มเงาในบริเวณลานกิจกรรมที่ต้องการแสงแดดให้ ส่ อ งไปที่
พื้นด้านล่างได้ราไร เช่น มุมอ่านหนังสือหรือรับประทานอาหารทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่
หลายๆ ส่วนให้ดูเป็นพื้นที่กลุ่มเดียวกันได้ เช่น การสร้างความเชื่อมต่อระหว่างสวนกับตัวอาคารหรือระหว่าง
สองอาคาร นอกจากนั้นยังนิยมปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในบริเวณรอบจุดชมวิวหรือสถานที่สาคัญที่ต้องการแสดง
ความกว้างและใหญ่ของตัวสถาปัตยกรรม ที่ราบ หรือทิศทัศน์โดยรอบ รวมถึงเหมาะกับปลูกใกล้กั บอาคาร
ชั้นเดียวด้วย ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น โสกพวง ตันหยง ขี้เหล็กอเมริกัน ลั่นทม องุ่นทะเล พู่ชมพู แสงจันทร์ จิกน้า
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ภาพที่ 3.11 รูปทรงห้อย
6) รูปทรงห้อย จุดเด่นคือลักษณะกิ่งก้านและรูปทรงลาต้นที่คล้ายต้นไม้รูปทรงร่มแต่ห้อยโค้งลงมา
ดูแปลกตากว่าปกติทาให้เกิดความรู้สึกสบายตาเมื่อมองเห็นและสร้างจุดเด่นในสวนได้ไม่ยากจึงควรปลูกต้นไม้
ลักษณะนี้เพียงต้นเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้กิ่งก้านที่ห้อยพลิ้วลงมาดูไม่รกตาจนเกินไป ทั้งยังไม่นิยมปลูก
คู่กับต้นไม้ขนาดใหญ่รูปทรงอื่นในบริเวณรอบๆ เนื่องจากจะทาให้เกิดการแข่งกันหรือต้นไม้รูปทรงห้ อยจะ
บดบังต้นไม้ชนิดอื่นทาให้เกิดความงามน้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้ ลักษณะการโค้งลงของต้นไม้ลักษณะนี้ทาให้
เกิดความรู้ สึ กพลิ้ ว ไหวไปตามสายลมหรือน้าจึงนิยมปลูกในบริเวณที่มีลมพัดหรือใกล้ แหล่ งน้า ทั้งยังช่วย
ดึงสายตาจากระนาบด้านบนสู่พื้นดินและเชื่อมกับท้องฟ้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจใช้ไม้เลื้อยหรือไม้คลุมดิน
บางชนิดปลูกให้เลื้อยหรือให้กิ่งห้อยลงจากกระบะปลูกเพื่อให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้เช่นกัน เช่น ลีกวนยูแฮร์
เฟินสไบนาง เดป ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น ไทรอิเรกูลา หลิว แปรงล้างขวด รัตมา โสกน้า

ภาพที่ 3.12 รูปทรงไม่สม่าเสมอ
7) รูปทรงไม่สม่าเสมอ สาหรับต้นไม้ที่มีรูปทรงไม่ชัดเจน มีใบมาก บางครั้งอาจเป็นต้นที่มีรูปทรง
ในแบบอื่น แต่เติบโตภายใต้ข้อจากัดจนทาให้ลาต้นและกิ่งก้านผิดรูปไปจากเดิม ต้นไม้ลักษณะนี้จึงหายากและ
มีราคา นิยมนามาใช้จัดสวนอยู่เสมอ ส่วนมากแม้ปลูกเพียงต้นเดียวก็ทาให้เกิดจุดเด่นในสวนได้ โดยเฉพาะ
การปลูกกลางสนามหญ้า หรือหากปลูกร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่นก็ควรเป็นกลุ่มไม้พุ่มเตี้ยๆ นอกจากนี้ยังควรปลูก
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ในบริเวณที่เห็นฉากหลังชัดเจน เช่น แนวกาแพงหรือใกล้แหล่งน้า เพื่อสะท้ อนเงาและโชว์รูปทรงของลาต้น
ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่นิยมปลูกต้นไม้ลักษณะนี้ปนกับต้นอื่นๆจนดูรกตา แต่สามารถปลูกต้นไม้ช นิดนี้
ร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศสวนที่ดูลึกลับและชวนค้นหาได้ ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น เหลืองปรีดียาธร ตีนเป็ดฝรั่ง
น้าเต้าต้น ชวนชม ลั่นทม เสม็ดแดง

ภาพที่ 3.13 รูปทรงแผ่เป็นชั้น
8) รูปทรงแผ่เป็นชั้น มีลักษณะคล้ายต้นไม้รูปทรงกรวยและแผ่กว้าง แต่มีจุดเด่นที่ลาต้นค่อนข้าง
สู ง กว่ า ต้ น ไม้ ท รงแผ่ ทั่ ว ไปอี ก ทั้ ง ยั ง แผ่ กิ่ ง ก้ า นตั้ ง แต่ โ คนจนถึ ง ยอด แผ่ กิ่ ง ออกเป็ น ชั้ น ๆ กว้ า งกว่ า ต้ น ไม้
รูปทรงกรวยทาให้มีคุณสมบัติของต้นไม้รูปทรงแผ่กว้างและต้นไม้รูปทรงกรวยรวมกัน คือ เหมาะจะปลูกเป็น
ต้นเดียวเพื่อสร้างจุดเด่นและปลูกเรียงขนานกับทางหรือถนนที่ต้องการร่มเงามาก ทั้งยังช่วยเชื่อมต่อพื้นที่
รอบสวนให้เป็นบริเวณเดียวกันอย่างกลมกลืน แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องใบที่มีจานวนค่อนข้างมาก ทาให้ ใบร่วงและ
เกิดร่มเงาที่มากเกินไปจึงไม่นิยมปลูกริมสระน้า สนามหญ้า หรือสวนที่ไม่มีคนดูแลอยู่เสมอ รวมถึงระบบราก
ส่วนใหญ่เป็นอันตรายกับโครงสร้างอาคารจึงควรปลูกให้ห่างจากอาคารหรืองานโครงสร้างทั้งผิวดินและใต้ดิน
ต้นไม้ชนิดนี้ เช่น หูหนู หูกระจง หูกวาง พญาสัตบรรณ
ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าสวนหย่อมนั้นถึงแม้จะเป็นเพียงพื้นที่เฉพาะส่วนและมีขนาดเล็ก ที่เหมาะสม
กับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างความร่มรื่นสวยงามแต่สวนหย่อมนั้นยังเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์เกื้อกูล กัน ทั้ง
สาหรับมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
สภาวะโลกร้อนได้อีกทาง

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
4.1 แผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหลากหลายและในบางขั้นตอนของงานต้องรอค่อยผลสาเร็จซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง
ถึงจะเห็นผล ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตารางที่ 4.1 แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. ได้รับมอบหมายพื้นที่
2. สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. (ร่าง) แบบสวนหย่อม
4. การประเมินค่าใช้จ่าย
5. เสนอ (ร่าง) แบบต่อหัวหน้างาน
ผู้บริหาร
๖. สั่งซื้อต้นไม้และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
๗. การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
๘. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
9. การบารุง ดูแลและรักษา

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

หมายเหตุ

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ดังนี้
ได้รับมอบหมายพื้นที่
สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แก้ไขข้อมูล

ร่างแบบ
สวนหย่อม

ประเมินค่าใช้จ่าย

แก้ไขข้อมูล

เสนอแบบ
สวนหย่อม

สั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
สรุปค่าใช้จ่าย
การบารุง ดูแลและรักษา
สิน้ สุดกระบวนการปฏิบตั งิ าน

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
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4.2.1 ได้รับมอบหมายพื้นที่สาหรับปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่บริเวณโซน 1 ประกอบด้วย หน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ด้านศูนย์ฝึกประสบการณ์การโรงแรม อาคารฝึกหัดครูมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วิ ท ยาเขตแม่ ฮ่ อ งสอน อาคารโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์การโรงแรม

ภาพที่ 4.2 แผนผังการปฏิบัติงาน
4.2.2 สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2.1 ส ารวจและวิเคราะห์ พื้นที่ โซน 1 บริเวณหน้าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์การ
โรงแรม เพื่อจัดสวนหย่อมโดยเข้าดูพื้นที่จริง และวัดขนาดพื้นที่ได้ข้อมูลดังนี้ กว้าง 72 เมตร และยาว 20
เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,440 ตารางเมตร มีความชันของพื้นที่ประมาณ 35 - 45 องศา บริเวณพื้นที่จัด
สวนหย่ อ มรั บ แสงแดดได้ ป ระมาณ 6 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. ถึ ง 15.00 น. และพิ จ ารณา
สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงอาคารประกอบโดยรอบบริเวณที่จะจัดสวนหย่อม ประกอบด้วย
4.2.2.1.1 อาคารศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ ก ารโรงแรม จ านวน 6 อาคาร สไตล์
สวิตเซอร์แลนด์ มีลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตและผนังไม้ 1 ชั้นทุกอาคาร หันหน้าไปทางทิศเหนือ
ทุกอาคาร ดังนี้
1) บ้านวิวดอย 1

ภาพที่ 4.3 บ้านวิวดอย 1
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2) อาคารห้องน้ารวม

ภาพที่ 4.4 อาคารห้องน้ารวม
3) บ้านวิวดอย 2

ภาพที่ 4.5 บ้านวิวดอย 2
4) บ้านวิวดอย 3

ภาพที่ 4.6 บ้านวิวดอย 3

48
5) บ้านวิวดอย 4

ภาพที่ 4.7 บ้านวิวดอย 4
6) บ้านวิวดอย 5

ภาพที่ 4.8 บ้านวิวดอย 5
4.2.2.1.2 อาคารโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วิ ท ยาเขต
แม่ฮ่องสอน จานวน 1 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคารวงกลม เป็นอาคารคอนกรีตและผนังกระจกใส 1 ชั้น
หันหน้าไปทางทิศเหนือ

ภาพที่ 4.9 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
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4.2.2.2 มีจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ ของพื้นที่ ดังนี้
4.2.2.2.1 จุดเด่น
1) พื้นที่สวนหย่อมเป็นบริเวณที่คนไม่พลุกพล่าน
2) พื้นที่สวนหย่อมมีลักษณะไล่ ระดับจากสูงไปต่า ทาให้มีมุมมองที่ส วย
มองเห็นตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายของสวนหย่อม
3) อาคารประกอบโดยรอบบริเวณสวนหย่อมสวยแปลกตามีเอกลั กษณ์
เฉพาะอาคาร
4.2.2.2.2 จุดด้อย
1) พื้น ที่จัดสวนหย่อมติดกับพื้นที่ป่าไม้ซึ่ง มีต้น ไม้สู ง ใหญ่ ทาให้ บริเวณ
พื้ น ที่ จั ด สว นหย่ อ มรั บ แสงแดดได้ ประ มา ณ 6 ชั่ ว โ มงต่ อ วั น
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
2) พื้นที่จัดสวนหย่อมเป็นพื้นที่ต่าและมีเนินค่อนข้างสูง ในฤดูฝนมีน้า
ไหลผ่านค่อนข้างมาก
3) ฤดูร้อน น้าประปาภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนค่อยข้างมีปัญหาในเรื่อง
การขาดแคลนน้าที่ใช้สาหรับรดน้าสวนหย่อม
4) พื้ น ดิ น บริ เ วณสวนหย่ อ มเป็ น ดิ น ที่ เ กิ ด จากการถมและปรั บ ที่
สาหรับก่อสร้างอาคาร ทาให้ดินบริเวณสวนหย่อมเป็นดินลูกรัง
4.2.2.3 วิเคราะห์ความต้องการและการใช้งานสวนหย่อมโดยการสอบถามข้อมูลกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาและผู้เข้ารับ
บริการของโรงแรม ซึง่ สามารถสรุปผลความต้องการได้ดังนี้
1) พรรณไม้ที่ใช้สาหรับการจัดสวนหย่อมต้องเป็นพรรณไม้ที่ดูแลง่าย ทนแล้ง
และเหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย
2) อยากจะให้มีบ่อน้าพุหรือเสียงน้าไหลเป็นธรรมชาติ
3) อยากจะให้มีไม้ดอกไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมอ่อน ไม่มีกลิ่นฉุนแรง
4) อยากจะให้มีกล้วยไม้ติดต้นไม้ใหญ่บริเวณทางเดิน
5) ทางเดินไม่ควรมีบันไดมากเนื่องจากผู้เข้ามาพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
6) อยากให้มีระบบพ่นหมอกไอน้าด้วย
4.2.3 (ร่าง) แบบสวนหย่อม
นาข้อมูลจากการสอบถาม สารวจและวิเคราะห์พื้นที่มากาหนดเป็นแนวทางในการ (ร่าง)
แบบสวนหย่อม โดยแยกเป็นส่วนๆ ดังนี้
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ภาพที่ 4.10 ผังต้นไม้ ดอกไม้ และทางเดิน
4.2.4 การประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดสวนหย่อม ขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายในการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม
โดยใช้ราคาตลาดทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจากจังหวัดเชียงใหม่ (โดยปกติการจัดซื้อพรรณไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในปริมาณมากๆ ราคารวมค่าขนส่งแล้วในบางชนิดรายการนั้นสินค้าจากจังหวัดเชียงใหม่อาจจะ
ถูกกว่าและมีให้เลือกหลากหลายหรือในบางครั้งมีการใช้รถยนต์หรือรถบรรทุกในการเดินทางไปราชการใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทาให้สามารถขนย้ ายพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์กลับมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ ) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร หัวหน้างาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างตารางแสดงค่าใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดราคาพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาดับ รายการ
1. วัสดุและอุปกรณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ราคา (บาท) จานวน

หน่วย

รวม (บาท)

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดราคาพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่อ)
ลาดับ รายการ
2. พรรณไม้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ราคา (บาท) จานวน

หน่วย

รวม (บาท)

หมายเหตุ

รวม (บาท)

หมายเหตุ

รวม
ตารางที่ 4.3 รายละเอียดราคาพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ รายการ
1. วัสดุและอุปกรณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. พรรณไม้
1
2
3
4
5
6
7

ราคา (บาท) จานวน

รวม

หน่วย
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4.2.5 เสนอ (ร่าง) แบบสวนหย่อม
น าเสนอ (ร่ า ง) แบบสวนหย่ อ มที่ ไ ด้ อ อกแบบเตรี ย มไว้ พ ร้ อ มด้ ว ยเอกสารการประเมิ น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของ (ร่าง) แบบ
สวนหย่อม ซึ่งคณะผู้บริหารและหัวหน้างานฯ เห็นชอบและให้ปรับปรุง ดังนี้
1) ให้ปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
2) ให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จากของเหลือใช้ที่มีเป็นอันดับแรกหรือนาวัสดุจากธรรมชาติ
ที่หาได้ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาประยุกต์ใช้
3) ให้ประสานขอความอนุเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ พด. กล้าแฝกจากสานักงานพัฒนา
ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) บริเวณแปลงดอกให้ออกแบบแปลงโค้งรับตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
4.2.6 การสั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
นาเอกสารรายละเอียดพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สาหรับการจัดและดูแลรักษา
สวนหย่อมตามที่ได้รับความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุน ให้ร้านค้าเพื่อจัดเตรียมพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมนัดวันรับหรือนาส่ง และขอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายประกอบด้วยเอกสาร (ภาคผนวก ข
แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 86) ดังนี้
4.2.6.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
1) แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้ อมรายการเคลื่ อนไหว (รายการที่เคลื่อนไหวต้ อง
ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันยื่นเอกสาร)
3) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ต้องเป็นของผู้มีอานาจเซนต์)
5) สาเนาทะเบียนบ้าน
6) สาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
7) สาเนา ภ.พ. 20
8) สาเนาหนังสือรับรอง (อายุต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ)
4.2.6.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1) แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้ อมรายการเคลื่อนไหว (รายการที่เคลื่อนไหวต้ อง
ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันยื่นเอกสาร)
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4) สาเนาทะเบียนบ้าน
5) สาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิช (กรณีเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนการค้า)
ทั้งนี้เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกับทุกแผ่นพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
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4.2.7 การปฏิบัติงานในพื้นที่
1) เคลียร์พื้นที่ โดยเก็บกวาดสิ่งทีไ่ ม่พึ่งประสงค์ออกและตัดหญ้าให้โล่งเตียน
2) ปรับพื้นที่และปักผัง ให้ ได้สภาพเหมือนตาม (ร่าง) แบบสวนหย่อม โดยใช้ปูนขาวโรย
เพื่อกาหนดตาแหน่งแปลงไม้ดอกไม้ประดับ จุดปลูกต้นไม้ สนามหญ้า ฯลฯ
3) กาหนดทางเดินให้ชัดเจน
4) วางระบบรดน้ าในส่ ว นต่ า งๆ ให้ เ รี ย บร้ อ ย เพื่ อ ความสะดวกในการดู แ ลรั ก ษาและ
ความสวยงาม
5) เตรียมดินสาหรับปลูกพรรณไม้ เนื่องจากพื้นที่ทาสวนหย่อมเป็นดินลูกรัง มีเศษหินปะปน
อยู่มาก ดินมีปริมาณเนื้อดินน้อยมากมีความสามารถอุ้มน้าและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า จึงต้องมีการ
เตรียมดินใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ โดยใช้แกลบเก่าอายุมากกว่า 1 ปี ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจาก
สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ในอัตราส่วน 1 : 1/2 : 1 คลุกเคล้าดิน
ลูกรังกับปุ๋ยที่ผสมใหม่ให้เข้ากัน ปรับพื้นดินให้เรียบเสมอกันโดยใช้คลาดหรือแผ่ นไม้ ตามสภาพของพื้ นที่
ควรปรับพื้นสาหรับปลูกหญ้าให้เสมอกัน ไม่ควรให้เป็นหลุดเป็นบ่อเนื่องจากจะทาให้เกิดอันตรายได้และยังทา
ให้รากหญ้าลอยไม่ถึงพื้นทาให้หญ้าตายได้ ง่าย ทาแปลงสาหรับปลูก ดอกไม้ โดยยกแปลงสูงประมาณ 10
เซนติเมตร และขุดหลุดสาหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ขนาด 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร
แล้วนาดินลูกรังที่ขุดขึ้นมาตากแดดประมาณ 15 วัน แล้วนามาคลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างดินลูกรังกับปุ๋ยที่
ผสมใหม่ในอัตราส่วน 1 : 1 นาดินผสมลงในหลุมโดยให้สูงกว่าพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร
6) ปลูกพรรณไม้และหญ้า นาพรรณไม้ที่เตรียมไว้ลงปลูกตาม (ร่าง) แบบสวนหย่อม โดยให้
ดินกลบโคนต้นไม้แล้วใช้มือกดรอบๆ ลาต้นให้แน่น พอประมาณ ห้ามใช้จอบหรือวัสดุที่แข็งกระทุ้งดิน ให้แน่น
ในส่วนของการปลูกหญ้านั้น รดน้าจนดินมีความชุ่มชื้นและอ่อนนุ่ม ค่อยๆ ลดน้าไปเป็นส่วนๆ ในบริเวณที่จะ
ปลูกหญ้าเพื่อป้องกันน้าระเหยเร็วและดินแห้ง แล้วค่อยๆ วางแผ่นหญ้า ให้ขอบชนกันไปเรื่อยๆ ไม่ควรให้แผ่น
หญ้าเกยทับ กัน อาจทาให้ ร ากลอยไม่แตะพื้น ส่ ว นแผ่ นที่ถูกทับก็จะไม่ได้รับแสงแดดซึ่งทาให้ ห ญ้าตายได้
หลังจากนั้นกดหญ้าที่พึ่งปลู กเนื่องด้วยพื้นที่ปลูกมีความลาดชันและไม่กว้างมากไม่เหมาะกับการใช้ลู กกลิ้ง
ดังนั้นจึงใช้สันจอบและเท้าค่อยเหยียบให้หญ้าแน่น แต่ไม่ทาให้หญ้าช้าตาย
7) ตกแต่งรายละเอียดอื่นๆ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการปลูกต้นไม้ โดยให้ต้นไม้ตั้งตรง
โดยใช้ไม้ไผ่ทาเป็นหลักปักมัดผูกกับต้นไม้ไว้ ส่วนแปลงไม้ดอกไม้ประดับจัดให้เป็นแนวให้เรียบร้อยและบริเวณ
ที่ปลูกหญ้าสารวจดูว่ามีแผ่นไหนยกแผ่นหญ้าลอยขึ้นมาหรือกระดกให้กดลงให้ถึงดิน หลังจากนั้นรดน้าเช้าและ
เย็นให้ชุ่มแล้วใช้สแลนกรองแสงคลุมหญ้าไว้ประมาณ 15 วัน รอต้นหญ้าแตกยอดแล้วเปิดออก แต่ไม่ควรรด
น้าในช่วงเวลาแดดร้อนจัดและไม่ควรเหยียบบนหญ้าที่ปลูกใหม่
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4.2.8 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม
เมื่อดาเนินการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วควรสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนาเสนอให้หัวหน้า
งานฯ ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลด้านราคาด้วย ตัวอย่างตารางแสดงค่าใช้จ่ายฯ ดังนี้
ตารางที่ 4.4 รายละเอียดราคาพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในใช้ในการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม
ลาดับ

รายละเอียด

ราคา
(บาท)

จานวน

หน่วย

รวม (บาท)

หมายเหตุ

วัสดุและอุปกรณ์
1
2
3
4
พรรณไม้
1
2
3
4

รวม
4.2.9 การบารุง ดูแลและรักษา
4.2.9.1 การรดน้า
1) น้าที่ใช้รดควรเป็นน้าสะอาด
2) รดน้าในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของพรรณไม้ และสนามหญ้าควรรดน้าให้
ชุ่มอย่างน้อยให้น้าซึมในดินไม่ต่ากว่า 1 – 2 นิ้ว
3) บริ เวณไหนที่รดน้าด้วยระบบสปริงเกอร์ ควรเดินตรวจดูอีกรอบเพื่อป้องกัน
การรดน้าที่ไม่ทั่วถึง
4) ควรรดน้าก่อนตัดหญ้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และก่อนฉีดพ่นสารเคมี อย่างน้อย
3 ชั่วโมง
5) ควรรดน้าบริเวณที่ลาดชันและขอบสนามให้นานกว่าปกติ
6) ควรรดใบของพรรณไม้ด้วยเพื่อล้างสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออก
7) ไม่ควรรดน้าตอนแสงแดดจัด ได้แก่ เวลา 12.00 น. – 15.00 น. เพราะจะทา
ให้ใบไหม้
8) ไม่ควรใช้น้าที่อุ่นหรือร้อนในการรดน้าพรรณไม้หรือหญ้า
9) ไม่รดน้าบ่อยจนเกินไปหรือรดน้าในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากอาจทาให้ เ กิด
โรคระบาดได้ง่าย
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4.2.9.2 การให้ปุ๋ย
1) ควรให้ปุ๋ยที่ธาตุอาหารครบทั้ง 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
2) ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยปรับโครงสร้างของสภาพดิน
3) ควรให้ปุ๋ยสนามหญ้าและต้นไม้พร้อมกัน
4) ควรให้ ปุ๋ ย ในอัตราที่เหมาะสมกั บขนาดของพื้ นที่ ไม่มากและน้อยจนเกิ น ไป
โดยการเอาน้าหนักธาตุไนโตรเจนเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวเลขแสดงจานวนของธาตุไนโตรเจนที่
ระบุไว้ตามสูตรปุ๋ยแล้วคูณด้วย 100
5) หลังจากให้ปุ๋ยแล้วควรรดน้าตามทันที
6) ควรให้ปุ๋ยหลังจากมีการตัดแต่งแล้ว 1 วัน
7) ไม่ควรให้ปุ๋ยตอนที่เกิดโรคระบาด
8) ควรอ่านฉลากกากับและศึกษาหาข้อมูลการใช้ก่อนเสมอ
4.2.9.3 การกาจัดวัชพืช
1) ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าและต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูก ซึ่งจะขึ้นแซมอยู่ในสวนหย่อมจะใช้
แรงงานคนเป็นหลักโดยใช้วิธีการถอนด้วยมือ
2) ควรทาหลังจากรดน้าเสร็จเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มทาให้ถอนหญ้าได้ง่ายกว่าปกติ
และสามารถถอนได้รากของหญ้า
3) ควรสับดินแนวขอบแปลงดอกไม้หรือโคนต้นไม้ให้ห่างประมาณ 5 – 6 นิ้ว
4) ควรสับดินแนวให้ลึกประมาณ 1 – 2 นิ้ว
5) อาจมีการพรวนดินพร้อมไปด้วยการขุดถอนวัชพืช
6) ไม่ควรกองเศษวัชพืชไว้เพราะวัชพืชบางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้
7) วัชพืช ใบไม้แห้งสามารถนาไปทาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ โดยนาไปใส่เสวียนหมักปุ๋ยที่
ทาไว้
8) หากจาเป็นต้องใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากกากับและศึกษาข้อมูลการใช้สารเคมี
4.2.9.4 การตัดแต่ง
1) ควรตัดหญ้าให้เหลือความสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1 นิ้ว
2) สนามหญ้าควรตัด 2 สัปดาห์ต่อครั้งหรือไม่ควรเกิน 15 วันต่อครั้ง
3) ไม่ควรตัดหญ้าในทิศทางเดียวกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
4) ไม่ควรตัดหญ้าโดยที่เศษหญ้าไปทับถมหญ้าฝั่งที่ยังไม่ได้ตัด
5) ควรเลือกใช้ขนาดของสายเอ็นตัดหญ้าให้เหมาะสมกับขนาดกาลังเครื่อง
6) หลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้วให้เก็บเศษหญ้าออกทุกครั้ง
7) ไม้คลุมดินสามารถตัดแต่งให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการได้
8) การตัดแต่งไม้พุ่มบางชนิดไม่สามารถตัดแต่งให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการได้
9) ไม้ยืนต้นควรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่ม กิ่งยอด กิ่งโค้งงอ ฯลฯ
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4.2.9.5 การดูแลดิน
1) ควรพรวนดินให้มีความลึกประมาณ 2 – 3 นิ้ว
2) การพรวนดินสนามหญ้าจะใช้วิธีการเจาะดินให้เป็นรูโดยใช้เหล็กและมีความลึก
ประมาณ 3 – 4 นิ้ว
3) หลั ง จากพรวนดิ น แล้ ว ควรใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ต รเสมอ ประมาณ 1 – 2 ช้ อ นโต๊ ะ
แล้วหว่านทับด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 2 – 3 กามือ
4) ไม่ควรพรวนจนดินร่วนละเอียดเกินไป
4.2.9.6 การป้องกันกาจัดโรคและแมลง
1) ควรดูแลรักษาให้พรรณไม้และหญ้าให้แข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอ
2) ควรเก็บกวาดเศษหญ้าที่ตัดหรือใบไม้อยู่เสมอเพื่อป้องกันการสะสมของโรคและ
แมลง
3) กาจัดมดซึ่งเป็นพาหะของโรคและแมลงชนิดอื่นๆ
4) ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งและโล่ง
5) อาจใช้สารเคมีบางชนิดช่วย เช่น ฟูราดาน ฯลฯ
6) เมื่อเกิดโรคหรือแมลงระบาด ไม่ควรให้ปุ๋ยแต่รดน้าแค่พอควร
7) ระวังไม่ให้พรรณไม้เกิดบาดแผลได้ เช่น ตอนตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ
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4.3 การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
นั้น ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการทุกขั้นตอนตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการติดตามผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) การติดตามด้านผลการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.5 การติดตามผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
การติดตามผลการปฏิบัติงาน
1. ได้รับมอบหมายพื้นที่
มี ก ารทบทวนขอบเขตของพื้ น ที่ รั บ ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เกษตรแต่ละคนว่าเข้าใจสอดคล้องตรงตามที่ได้รับมอบหมายงาน
2. สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการสารวจพื้นที่แล้วรายงาน
ถึงขอบเขตพื้นที่ ข้อจากัดของพื้นที่ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กันกับพื้นที่ข้างเคียง ฯลฯ
3. (ร่าง) แบบสวนหย่อม
มีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในการดาเนินการจัดทาร่างแบบ
สวนหย่อมตามลักษณะพื้นที่ ประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ และเสนอ
4. การประเมินค่าใช้จ่าย
5. เสนอ (ร่าง) แบบต่อหัวหน้างานและ แบบต่อหัวหน้างานและผู้บริหารเพื่อนาข้อมูลข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขและดาเนินการอื่นๆ ต่อไป
ผู้บริหาร
๖. สั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
หลังจากสั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ แล้วประมาณ
3 วัน สอบถามร้านค้าว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่
ต้องการหรือไม่ ความพร้อมตามวันนัดหมายในการจัดส่ง ฯลฯ
๗. การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และ
ถ้าหากเกิดกรณีจาเป็นเร่งด่วนก็จะมีการประเมินถึงสิ่งที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และมีการติดตามผลการ
ดาเนินการต่างๆ ผ่านเอกสารตามนัดหมาย เช่น แบบสวนหย่อม
๘. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 1
สัปดาห์ นาส่งรายละเอียดข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้หัวหน้า
งานดู ตามตารางที่ 4.4 หน้า 52
9. การบารุง ดูแลและรักษา
ขั้นตอนนี้จะมีการดาเนินการทุกสัปดาห์ (ถ้าหากไม่ติด
ราชการต่างๆ จังหวัด) หลังจากดาเนินการเสร็จจะมีการรายงาน
ผ่านกลุ่มงานอาคารและสาธารณูปการ
2) การติ ด ตามด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ตามการจั ด และดู แ ลรั ก ษาสวนหย่ อ มด้ า น
ประสิ ทธิภ าพนั้ น การดาเนิ น งานและการบริห ารจัด การการจัด สวนหย่ อมสามารถประหยัด งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การประยุกต์ใช้วัสดุสาหรับปรับปรุงดินลูกรังจากแกลบ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทน
การซื้อดินผสมปลูกต้นไม้ การนาวัสดุแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหลือใช้หรือที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น สวนหย่อม
เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนดและมีคุณภาพ สวยงาม
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4.4 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.4.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
ตารางที่ 4.6 จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบัติ
๑. บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรม ๑.๑ ยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
คุ ณ ธรรม และ จริ ย ธรรมอั น ดี ง าม ละเว้ น จาก ๑.๒ ดารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่เชื่อถือ
อบายมุข ความชั่วทั้งปวง
ของคนทัว่ ไป
๑.๓ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ยึดมั่นอยู่ใน ศีลธรรมความถูก
ต้องและ ความชอบธรรม
๒. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใช้ วิชาชีพ ในการปฏิบัติ ๒.๑ ซื่อสัตย์ ต อหน้าที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย
หน้ า ที่ ร าชการ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และไม่ และต่อผู้อื่น
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด ๒.๒ ไมแอบอ้ างผลงานของผู้ อื่นเพื่อประโยชนแก
มี จ รรยาวิ ช าชี พ ก าหนดไว้ ก็ พึ ง ปฏิ บั ติ ต าม ตนเอง มีความเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
๒.๓ ไมปฏิ บั ติ ง านโดยทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ข องตนเอง
เพื่อแสวงหาประโยชนอันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้ อื่น
๒.๔ ไมใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตน
กระทาการใดๆ อันเป็นการหาประโยชนโดยมิชอบ
๒.๕ ไมเปิดเผยความลับของสถาบัน
๓. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีเจตคติ ที่ดีและพัฒนา ๓.๑ เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา ภาคภู มิ ใ จในสถาบั น และ
ตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง เพิ่ ม พู น บุคลากร
ความรู ความสามารถ และทั ก ษะ ในการท างาน ๓.๒ พัฒนาตน พัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให้ ก าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ตามยุคสมัย
ประสิทธิผล
๓.๓ ใช้ วิ ช าความรู และความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบได อย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม มีเหตุผล และเกิดประโยชนสูงสุด
๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณงามความดี
๓.๕ พั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ค วามสามารถ
อย่างต่อเนื่อง
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4.4.๒ จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
ตารางที่ 4.7 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบัติ
๑. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในเกียรติภูมิของ ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหา
มหาวิทยาลัยไม่ประพฤติและไม่ปฏิบัติในทาง
ประโยชน์อันมิชอบ
ที่ทาให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
๑.๒ ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ด้ ว ยความใส่ ใ จทุ่ ม เท
เสียสละ และมีวิจารณญาณที่ดี
๑.๓ ไม่ แ อบอ้ า งชื่ อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ไปใช้ ใ นทาง
เสียหาย เพื่อประโยชน์ของตนเอง และหรือผู้อื่น
๒. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ ๒.๑ ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และรับผิดชอบ
และปราศจากอคติ
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตสานึกในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจโดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ปราศจากอคติ
๒.๓ ไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผู้อื่น
และแอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นไปใช้โดย
ไม่ระบุแหล่งที่มา หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์
๒.๔ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ของผู้ ร่ ว มงานอย่ า ง
สร้างสรรค์โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๓. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ ๓.๑ ให้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการอย่าง
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ แท้จริง ไม่เบียดบังเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนตน
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุผล ๓.๒ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์สูงสุด
โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ แก่ทางราชการไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
หรือผู้อื่น
๓.๓ มีความรับผิ ดชอบและความตั้ งใจปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเต็มความสามารถตามระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ
๓.๔ ในการขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นหรือให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ให้ใช้ผลงานที่ทา
ด้ ว ยตนเอง โดยไม่ จ้ า งหรื อ วานหรื อ ใช้ ใ ห้ ผู้ อื่ น ท า
ผลงานให้
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ตารางที่ 4.7 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน (ต่อ)
จรรยาบรรณ
๔. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรง
ต่อเวลา และให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
อย่างเต็มที่
๕. บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง ดู แ ลรั ก ษาและใช้
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง
๖. ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒ นาตนเอง พัฒ นา
งาน และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ

แนวปฏิบัติ
๔.๑ ปฏิบัติงานตรงเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔.๒ ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ง านใน
ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เสร็จตาม
ก าหนดเวลาโดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
มหาวิทยาลัย
๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
๕.๒ ดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ
๖.๑ ศึกษาพัฒนา แสวงหาความรู้และประสบการณ์
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
๖.๒ รวบรวมและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๖.๓ มีการวางแผน พัฒนาตนเองทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

4.4.3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
ตารางที่ 4.8 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
ข้อกาหนดจรรยาบรรณ
๑. บุ คลากรมหาวิทยาลั ย ซึ่ ง
เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา พึ ง มี ค วาม
รั บ ผิ ดชอบในการปฏิบั ติงาน
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่วน
ราชการหรื อ หน่ ว ยงานของ
ตนเองทั้งในด้านการให้ความ
คิดเห็ น การร่ ว มทางานและ
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ร่ ว ม กั น
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ ต่ อ การ
พัฒนางานในความรับผิดชอบ
ด้วย

ผู้บังคับบัญชา
๑.๑ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง
หน้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม
กาลังความสามารถ
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชามีส่วนร่วมแสดงความ
คิ ด เห็ น และเคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐาน
ความรู้ทางวิชาชีพ

แนวทางปฏิบัติ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑.๑ มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ
๑.๒ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และน าเสนอความคิ ด ที่
เป็นประโยชน์ ตลอดจน
เคารพต่อการตัดสินใจ
ของผู้ บังคับบัญชาอย่างมี
เหตุผล

ผู้ร่วมงาน
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ตารางที่ 4.8 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน (ต่อ)
ข้อกาหนดจรรยาบรรณ
๒. บุคลากรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชาพึงดูแ ล
เอาใจใส่ ผู้ อ ยู่ ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชา
ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ
กาลังใจสวัสดิการ และยอมรับ
ฟังความคิดเห็ นของใต้บั งคับ
บัญชา ตลอดจนการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ งตาม
ทานองคลองธรรม

๓. บุ คลากรมหาวิทยาลั ย พึ ง
ช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กัน ในทางที่
ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๑ ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับ
๒.๑ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
บั ญ ชาด้ ว ยความเสมอภาค คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
โปร่งใส และเป็นธรรม
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒.๒ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ๒.๒ มี ค วามรั ก สามั ค คี
ก ากั บ ดู แ ล และช่ ว ยเหลื อ ในหมู่คณะ
เสริ มสร้ างขวัญและกาลั งใจใต้
บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ปกครองผู้ใต้บังคับ บัญชา
ด้ ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่
ถูกต้องตามหลักคุณธรรม พร้อม
ที่จะรับฟังความคิดเห็นเอาใจใส่
ดูแลทุกข์สุขของใต้บังคับบัญชา
๒.๔ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อบั งคับ ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๓.๑ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล การ ๓.๑ ให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนการทางานของ
๓.๒ ส่ งเสริม สนับสนุนให้ เกิด ผู้บังคับบัญชา
ความสามัคคีและการปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
ส่วนรวม
๓.๒ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
๓.๓ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ค าสั่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่
ก ากั บ ดู แ ล และช่ ว ยเหลื อ ใต้ ชอบด้ ว ยระเบี ย บและ
บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติ กฎหมาย
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ปกครองผู้ ใต้ บังคับ บัญชา
ด้ ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่
ถู ก ต้ อ งตามระบบคุ ณ ธรรม
พร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
เ อ า ใ จ ใ ส่ ดู แ ล ทุ ก ข์ สุ ข ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ร่วมงาน
๒ . ๑ ร่ ว ม กั น ศึ ก ษ า
วิเคราะห์และเสนอแนะ
แนวทางปรั บ ปรุ ง และ
การพั ฒ นางานในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๒.๒ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
สามั ค คี ป รองดองและ
ช่ ว ยกั น ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ความสาเร็จร่วมกัน

๓.๑ ให้เกียรติแสดงน้าใจ
และให้ ค วามเป็ น มิ ต ร
เคารพสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล
ของผู้ ร่ ว มงาน และให้
ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ค ว า ม
แตกต่ า งด้ า นอายุ เพศ
เชื้ อ ชาติ ศาสนา รั ก ษา
ค ว า ม ส า มั ค คี แ ล ะ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ในหมู่
คณะในทางสร้างสรรค์
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ตารางที่ 4.8 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน (ต่อ)
แนวทางปฏิบัติ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๔. บุคลากรมหาวิทยาลัย
๔.๑ ปฏิบัติตนต่อผู้ใต้
๔.๑ ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับ
พึ ง ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร่ ว ม ง า น บั ง คั บ บั ญ ช า อ ย่ า ง บัญชาด้วยความเคารพให้
ตลอดจนผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย กัลยาณมิตรให้เกียรติ มีน้าใจ เกียรติ แสดงน้าใจในการ
ค ว า ม สุ ภ า พ มี น้ า ใ จ แ ล ะ ปฏิบัติด้วยหลักพรหมวิห าร ช่วยเหลือปฏิบัติงานอย่าง
มนุษยสัมพันธ์อันดี
๔
เต็มกาลังความสามารถ
๔.๒ รับฟังความคิดเห็ นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยใจที่เป็น
ธรรม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณ

๕. บุ คลากรมหาวิทยาลั ยพึง ๕.๑ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ
ละเว้นจากการนาผลงานของ และใช้ดุลยพินิจในการตรวจ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
ผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามหลักราชการและระบบ
คุณธรรม
๕.๒ ผู้บังคับบัญชาควร
แนะนาแนวทางและ
ช่วยเหลือในการพัฒนา
ผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

๕ .๑ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ด้ ว ย
ตนเองและมีความพึงพอใจ
ในผลงานที่สร้างขึ้น
๕.๒ ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการทา
ผลงาน

ผู้ร่วมงาน
๔ .๑ ให้ ค ว ามร่ ว ม มื อ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ในหมู่
คณะ
๔.๒ ไม่แสดงพฤติกรรม
ทางกาย วาจา หรือใจที่
จะทาให้ เกิดความเสื่ อ ม
เสียต่อผู้ร่วมงาน
๔.๓ รับฟังความคิดเห็น
แ ล ะ เ ค า ร พ สิ ท ธิ ส่ ว น
บุคคลของผู้ร่วมงาน
๕.๑ ไม่ใช้ข้อมูลของผู้อื่น
เพื่อผลสาเร็จของงานตน
๕.๒ ไม่ ท าลายชื่ อ เสี ย ง
หรื อ ผลงานของผู้ อื่ น ให้
ได้รับความเสียหายเพื่อ
ประโยชน์แก่ผลงาน
ของตน
๕.๓ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาและ
พั ฒ น า ผ ล ง า น ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล

4.4.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม
ตารางที่ 4.9 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม
จรรยาบรรณ
๑. บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง ให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
ผู้รับบริการ ประชาชนและผู้มาติดต่องานด้วยความ
มีน้าใจเอื้อเฟื้อ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ใน
อานาจของตนจะต้องปฏิบั ติควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะนาให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบ
ว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

แนวปฏิบัติ
๑.๑ ให้ความเป็นกันเองและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
กับนักศึกษาและผู้รับบริการ
๑.๒ ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงตรง
๑.๓ มีจิตบริการ จิตสาธารณะ และความเสมอภาค
ในการบูรณาการผลงานทางวิชาการ และศาสตร์อื่น
เพื่อรับใช้ประชาชนและสังคม
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ตารางที่ 4.9 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม (ต่อ)
๒. บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง ปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ที่ ๒.๑ ให้บริการนักศึกษา ผู้รับบริการประชาชน ด้วย
เชื่อถือของนักศึกษาผู้รับบริการ ประชาชน และ
ความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยจิตสานึกที่ดี ยิ้มแย้ม
ผู้ติดต่องาน
แจ่มใส และไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒ ประพฤติปฏิบัติตนและแนะนาให้กระทาในสิ่ งที่
ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี
๒.๓ ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
จากนักศึกษาผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มาติดต่อ
งาน
๓. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ๓.๑ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่า
หรือประโยชน์อื่นใดที่ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย เกินปกติวิสัยจากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน
กาหนด หรือเกินกว่าวิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันโดย และผู้มาติดต่องาน
เสน่หาจากนักศึกษาผู้รับบริการ ประชาชน และ
๓.๒ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ มุ่ ง หวั ง หรื อ แสวงหา
ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ ประโยชน์อันมิควรได้
ปฏิบัติหน้าที่นั้นหากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลัง
ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อ
ดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
4.4.5 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 4.10 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
จรรยาบรรณ
๑. บุคลากรสายสนับสนุนพึงเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการ
ใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะในการท างานที่ตน
ได้รั บ มอบหมาย มีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น
เพื่อพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ของส่วนราชการมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติ
๑.๑ พั ฒ นาตน และพั ฒ นางานให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
๑.๒ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์สูงสุด
๑.๓ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๔ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ อื่ น แสดงความคิ ด เห็ น ในเชิ ง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อการเสนอ
ความคิดเห็น
๑.๕ แก้ไขปัญญาที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักผลประโยชน์
ของส่วนราชการและมหาวิทยาลัย
๑.๖ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เสนอแนวทางการ
ปรับปรุง พัฒนาตามภารกิจของส่วนราชการ
และมหาวิทยาลัย
๑.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
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ตารางที่ 4.10 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)
๒. บุคลากรสายสนับสนุนพึงหลีกเลี่ยงการนาข้อมูล
หรือเรื่องราวของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่องส่วนบุคคล และ/หรือ
เรื่องความเป็นไปในส่วนราชการออกไปเปิดเผยหรือ
วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลและภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย
๓. บุ คลากรสายสนั บ สนุ น พึงรั บ ฟังคาแนะนาและ
ยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
ส่ ว นราชการ ในสิ่ ง ที่ ถู ก ที่ ค วรหลี ก เลี่ ย งการ
ปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา
๔. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พึ ง ปรั บ ตนให้ ส ามารถ
ท างานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ด้ ว ยความสุ ภ าพ มี น้ าใจ
และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลและวิธีการ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน

๕. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พึ ง ปฏิ บั ติ ต ามจรรยา
วิชาชีพ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้
ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย

๒.๑ ปกป้องรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของส่วน
ราชการและมหาวิทยาลัย
๒.๒ ไม่นาชื่อเสียงและทรัพยากรของส่วนราชการ
และมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
๒.๓ ไม่ ก ล่ า วโจมตี ห รื อ วิ จ ารณ์ ส่ ว นราชการและ
มหาวิทยาลัยของตนเองและผู้อื่นในด้านที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลส่วนราชการและ
มหาวิทยาลัย
3.๑ รับฟังคาแนะนา และยอมรับการสั่งการในสิ่งที่
ถูกที่ควรของผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการด้วยความ
เต็มใจ และทาอย่างเต็มความสามารถ
๓.๒ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้าใจให้เกียรติ และเป็น
มิตรที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และรับบริการด้วยความ
สุภาพ
๔.๒ ปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตร
๔.๓ มี จิ ต บริ ก าร และปฏิ บั ติ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ย
ความเสมอภาค
๔.๔ ไม่ ปิ ด บั ง ข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน
๕.๑ ปฏิ บั ติ ต นให้ เ หมาะสมกั บ วิช าชี พ ของตนเอง
อย่างเคร่งครัด
๕.๒ รักษาเกียรติยศ และสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพของ
ตนเอง
๕.๓ ปฏิ บั ติ ง านตามทั ก ษะทางวิช าชีพ บนพื้นฐาน
ความถูกต้อง
๕ .๔ ไ ม่ รั บ ห รื อ แ ส ว ง ห า อ า มิ ส สิ น จ้ า ง ห รื อ
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากวิชาชีพ
๕.๕ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะใน
วิชาชีพของงานอยู่เสมอ

บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
นั้น ผู้ปฏิบัติงานอาจมีปัญหาในการปฏิบัติงานในหลายๆ เรื่อง โดยผู้เขียนขอสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบ
บ่ อยๆ พร้ อมทั้งแนวทางแก้ ไขปั ญ หาในการปฏิ บัติ งานเพื่ อให้ การกระบวนการปฏิ บัติ งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
ตาราง 5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้รับมอบหมายพื้นที่สาหรับ
ปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค
1. พื้นที่ที่ได้ปฏิบัติงาน
แบ่งเป็นหลายส่วนและ
ไม่ได้อยู่ติดกัน
2. พื้นที่มีความหลากหลาย
ทางด้านกายภาพทั้งสภาพ
พื้นที่ อาคารประกอบและ
ลักษณะการใช้งาน
3. การแบ่งเขตพื้นที่ยังไม่ค่อย
มีความชัดเจน

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. มีการสารวจข้อมูลพื้นที่
ลักษณะทางกายภาพ อาคาร
ประกอบ การใช้งานและ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลสาหรับดาเนินการต่างๆ
2. เลือกพื้นที่และจัดลาดับในการ
จัดสวนหย่อม
3. มีการประชุมหรือพูดคุยกับ
เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการแบ่ง
เขตพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
2. สารวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 1. พื้นที่มีลักษณะเป็นที่เนิน 1. พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนิน มี
ความลาดชันของพื้นที่
ความชันมากไม่เหมาะกับการ
ประมาณ 35 - 45 องศา
ปลูกหญ้าเพราะว่าการตัดหญ้าจะ
2. พื้นที่เกือบทั้งหมดมี
ลาบากควรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะของดินเป็นดินลูกรัง แทน
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
2. ดินลูกรังต้องมีการเตรียมดิน
3. พื้นทีม่ ีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูก
และผลัดใบ
ต้นไม้ เนื่องจากว่าพื้นที่ของ
4. ลักษณะของสภาพแวดล้อม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีโรงสีข้าว
รอบๆ พื้นที่แตกต่างกันอย่าง และแกลบก็เป็นส่วนที่เหลือ ไม่มี
ชัดเจน
ประโยชน์สาหรับโรงสีข้าว จึง
นามาใช้ผสมร่วมกับปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยหมักจากสานักงานพัฒนาที่ดิน
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ตาราง 5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาผสมเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง
3. นาไม้ไผ่มาสานเป็นเสวียนรอบ
ต้นไม้เพื่อทาปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้
ประโยชน์

3. (ร่าง) แบบสวนหย่อม

1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สวนหย่อมมีน้อย
3. การออกแบบสวนหย่อมยัง
ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
และยังไม่มีนักวิชาการเกษตรค่อย
ให้คาปรึกษาและคาแนะนา

1. ศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมอบรม
โดยใช้งบประมาณในการพัฒนา
ตนเองของมหาวิทยาลัยฯ ที่
สนับสนุน
2. สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สวนหย่อมที่ห้องสมุดวิทยาลัย
ชุมชนและห้องสมุดประชาชน
เพิ่มเติมนอกจากห้องสมุดของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3. เข้าร่วมกลุ่มหรือเครือข่าย
ต่างๆ เช่น Facebook เกี่ยวกับ
การจัดสวนหย่อม แนวทางการจัด
สวนหย่อม ฯลฯ

4. การประเมินค่าใช้จ่ายในการ
จัดและดูแลรักษาสวนหย่อม

1. ราคาพรรณไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนค่อนข้างแพง
2. พรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไม่มีจาหน่ายต้องสั่งเป็นกรณี
พิเศษ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
การจัดสวนหย่อมค่อนข้างสูง
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ไม่คงที่

1. พรรณไม้บางชนิดใช้วิธีการ
แยกเหง้า ใช้เมล็ดและปักชา ใน
การซื้อกล้าไม้แทนเพื่อความ
ประหยัด
2. นาวัสดุและอุปกรณ์ที่เหลือ
จากโครงการอื่นๆ หรือที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้วมาประยุกต์ใช้
3. เลือกใช้วิธีการขออนุเคราะห์
จากหน่วยงานราชการในพื้นที่
เช่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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ตาราง 5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหา
4. เลือกใช้พรรณไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก
หรือหาได้ง่ายตามพื้นที่

5. การสั่งซื้อพรรณไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ

1. พรรณไม้ วัสดุและอุปกรณ์บาง
ชนิดไม่มีในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนต้องใช้เวลาในการรอ
การขนส่ง
2. ราคาพรรณไม้บางชนิดอาจจะ
แพงว่าปกติ
3. ไม่มีโรงเรือนในการอนุบาล
พรรณไม้ระหว่างรอการปลูก

1. วัสดุและอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่
สามารถหาซื้อในพื้นที่ได้ อาจใช้
วิธีการซื้อแยกแล้วนามาประกอบ
เอง เช่น จอบ คลาด ฯลฯ
2. หากพรรณไม้ที่ต้องใช้มีราคา
แพงสั่งซื้อในปริมาณที่น้อยลงแต่
ใช้วิธีการขยายพันธุ์รูปแบบอื่นๆ
ช่วย
3. หาพื้นที่ร่มใต้ต้นไม้หรือบริเวณ
ใกล้เคียงสวนหย่อมที่มีร่มเหงา
ตลอดทั้งวันทดแทนโรงเรือน
อนุบาล

6. การปฏิบัติงานในพื้นที่

1. เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกษตรมีหน้าที่อื่นๆ
ต้องรับผิดชอบและมีงานรวม ทา
ให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
2. บางงานที่ต้องปฏิบัติต้องใช้
แรงงาน 2 คน ทาให้ในบางครั้ง
งานเสร็จช้ากว่ากาหนดเนื่องจาก
ต้องรอเพื่อนร่วมงานมาช่วย
3. ในช่วงฤดูร้อน มีลมพัดแรงทา
ให้มีใบไม้พัดมาจากต้นไม้ใหญ่
ด้านนอกพื้นที่เยอะ
4. ฤดูร้อนและฤดูหนาว สภาพ
อากาศมีความแห้งแล้ง จึงทาให้
ต้องใช้น้าในปริมาณมากเพื่อรักษา
ความชื้นและในบางครั้งน้าที่ใช้ใน
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนไม่เพียงพอ

1. พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างานฯ เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติประจาวันทุกเช้า
2. นาแผนการปฏิบัติงาน
ประจาวันมาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับเพื่อนร่วมงานเพื่อ
อานวยความสะดวกในการนัด
หมายเพื่อนร่วมงาน
3. เพื่อความสะดวกและความ
รวดเร็วในการเก็บกวาดใบไม้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ไม้ไผ่ปลายแหลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ
1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 150
เซนติเมตร ในการเก็บกวาดใบไม้
4. ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ใช้
วัสดุคลุมดินช่วยในการรักษา
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ตาราง 5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7. การบารุงดูแลรักษา

ปัญหาและอุปสรรค

1. ในบางครั้งการตัดแต่งกิ่งต้นไม้
อาจต้องใช้ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน
เพื่อความปลอดภัย
2. ในบางครั้งมีงานแทรกหรือต้อง
ไปราชการต่างจังหวัด
ทาให้การทางานบารุงดูแลรักษา
ไม่ต่อเนื่อง
3. การกาจัดศัตรูและวัชพืชบาง
ชนิด เช่น เพลี้ย ไมยราบ นั้น ต้อง
ทาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อ
ป้องกันการระบาด
4. พื้นที่มีการกระจายหลายพื้นที่
ทาให้การดูแลไม่ทั่วถึง

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และแปลง
ไม้ดอกไม้ประดับ
1. มีการวางแผนการดูแล
บารุงรักษาพื้นที่ที่รับผิดชอบโดย
ปรับแผนการดูแลบารุงรักษาให้
สอดคล้องกับเพื่อนร่วมงานเพื่อ
อานวยความสะดวกในการนัด
หมายเพื่อนร่วมงานในการมา
ช่วยงานบางอย่าง
2. หากมีงานแทรกหรือต้องไป
ราชการบ่อยครั้งต้องมีการปรับ
แผนการบารุงดูแลรักษาเฉพาะ
เพื่อไม่ได้เกิดผลกระทบตามมา
3. ศึกษาวิธีการกาจัดศัตรูพืชและ
วัชพืช โดยใช้วธิ ีการทางธรรมชาติ
ก่อนจากการเข้าร่วมเครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่างๆ หรือขอรับ
ปรึกษาเบื้องต้นจากสานักงาน
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรม
ส่งเสริมการเกษตร
4. มีแผนการบารุงดูแลรักษา
แต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
จากปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนข้างต้นนั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
5.2.๑ ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวางแผน ออกแบบ คัดเลือกพรรณไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
5.2.2 ควรมี แ ผนบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เนื่ อ งจากในบางครั้ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กะทันหัน ซึ่งทาให้ยากต่อการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาบารุงพื้นที่
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5.2.3 ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการดูแลบารุงรักษาพรรณไม้และสถานที่ให้เพียงพอ
5.2.๔ การคัดเลือกพรรณไม้ต่างๆ ควรดูแลรักษาง่าย เหมาะกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะจะทา
ให้ประหยัดงบประมาณเนื่องจากสวนหย่อมที่สวยงามต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5.2.๕ ควรมีการมอบหมายการปฏิบัติงานหรือแบ่งพื้นที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานแบบจับคู่ด้วย เพื่อป้ องกัน
เวลาที่ต้องไปราชการต่างจังหวัดเป็นเวลานาน
5.2.6 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
งานต่อไป
อย่างไรก็ตาม การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ผู้เขียนยังมิได้กล่าวถึง สาหรับการ
ที่จะเลือกวิธีใดเพื่อนามาแก้ไขปัญหานี้นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านการ
ปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนให้ถูกต้อง
ผลจากการจั ดทาคู่มือการปฏิบั ติง านการจัดสวนหย่อ มมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอนฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานจากงานประจา ผู้เขียนมีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งหากคู่มือฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้ หรือเป็นแนวทางใน
การจัดทาคู่มือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
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