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 พรรณไมหลากสีเปนสิ่งมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรรคสรางขึ้นบนโลกใบนี้ มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน

ตามภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอวัฒนธรรมและ

การดำเนินชีวิต จึงทำใหประเทศในเขตหนาวและเขตอบอุนมีพรรณไมหลากสีสันใหเลือกปลูกในแตละฤดูกาล แตกตาง

จากประเทศในเขตรอนช้ืนท่ีมีพรรณไมข้ึนเขียวชอุมตลอดป ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศเขตรอนท่ีมีไมประดับหลากพันธุ 

ใหเลือกปลูกมากมาย เพียงแคเรียนรูธรรมชาติของพรรณไมแตละชนิด ก็สามารถเนรมิตสวนอังกฤษไดไมยากนัก

พรรณไมในสวนอังกฤษ 

ตัวอย่าง
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ธรรมชาติของสวนอังกฤษ 
 สวนอังกฤษใหความสำคัญกับภูมิทัศนโดยรอบ เนนความเปนธรรมชาติอันเรียบงาย สะทอนใหเห็น 

ลักษณะเดนของภูมิประเทศที่มีเนินเขาคลายลูกคลื่นปกคลุมดวยทุงหญา มีพรรณไมหลากสีสันผลัดกันผลิใบ 

อวดความงามตามฤดูกาลตลอดป ดังนั้นสีสันที่แตกตางในชวงของการเปลี่ยนฤดูจึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

ของสวนอังกฤษก็วาได

ตัวอย่าง
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 ในชวงปที่ผานมากระแสความนิยมสวนสไตลอังกฤษมีมากขึ้น ทำใหรูปแบบการจัดสวนปจจุบัน

เริ่มเปลี่ยนแปลงไป แตการสรางสวนสไตลอังกฤษในเมืองไทยนั้นควรเขาใจถึงองคประกอบ จุดเดน และ

ธรรมชาติของสวนอังกฤษกอนลงมือจัดสวน อีกทั้งควรคำนึงถึงรูปแบบสวนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเจริญเติบโตของพืชพรรณดวย เพราะสภาพแวดลอมของเมืองไทยท่ีแตกตาง

จากแถบยุโรปเปนปจจัยสำคัญในการออกแบบและกำหนดรูปแบบของสวน ดังนี้

รูปแบบของสวนอังกฤษ 

สวนฟอรมัล  
Formal Garden 
 ไมจำเปนตองมีพื้นที่กวาง แตก็สามารถสรางสวนลักษณะนี้ได เพราะเปนสวนที่เนนการแบงพื้นที่ของสนาม 

ทางเดิน หรือแนวแปลงดอกไมใหเปนระเบียบ ดูเรียบรอยและเกิดความสมดุลกัน อาจหมายรวมถึงสวนวงกตหรือ 

สวนกล และสวนตัดแตงเลนลายที่ปลูกไมตัดแตงเปนแนว เชน เทียนทอง ชาฮกเกี้ยน ไทร โมก หรือเข็ม 

แลวเวนชองสำหรับโรยกรวดสีเพื่อชวยใหแนวเสนดูเดนชัดขึ้น หรือปลูกไมดอกสีสดแทน แตสวนแบบนี้อาจด ู

ไมเปนธรรมชาติ และตองหมั่นดูแลตัดแตงอยูเสมอเพื่อไมใหเสียรูปทรง

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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สวนดอกไมพันธุผสม
Mixed Border Garden 
 เปนสวนท่ีตองเอาใจใสดูแลมากกวาสวนรูปแบบอ่ืน 

เพราะพรรณไมสวนใหญเปนไมดอกที่ตองการน้ำ

และแสงแดดใหเพียงพอในแตละวัน รวมทั้งตองระวัง

และปองกันโรคและแมลงศัตรูเขาทำลายไมดอกในแปลง 

ไมดอกที่เลือกปลูกควรมีรูปทรงและขนาดที่แตกตางกัน 

ไมควรเลือกชนิดที่มีดอกมากและหลากสีเกินไป เพราะ 

เมื่อดอกรวงจะทำใหสวนดูรก สวนดานหลังแปลงควร 

ปลูกเปนไมตัดแตง หรือเลือกใชวัสดุที่มีสีไมโดดเดน

แขงกับสีสันของดอกไมตัวอย่าง
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สวนชนบทอังกฤษ 
English Country Garden 
 เปนสวนที่มีขอบเขตกวาง มีรูปแบบเรียบงายไมตายตัว

เลือกใชพันธุไมพื้นเมืองปลูกเปนแปลงคละกันคลายสวนดอกไม   

ไมดอกหรือวัชพืชบางชนิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็สามารถนำ

มาใชในสวนรูปแบบนี้ได เชน ดาวกระจาย หญาแดง และ

หญาดาง ชวยสรางบรรยากาศของสวนอังกฤษไดดี เพิ่มสีสัน 

ใหตัวกระทอมดวยไมเลื้อยชนิดตางๆ ขึ้นเปนซุมเกาะกำแพง 

รอบประตูหรือหนาตาง อาจปรับเปลี่ยนผิวสัมผัสดวยชาฮกเกี้ยน 

ตัดแตงที่ปลูกในกระถาง และวางของประดับสวนอยางอางน้ำนก 

หรือวัสดุท่ีมีสีไมโดดเดนแขงกับสีสันของดอกไมเสริมบรรยากาศสวนตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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