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สวนแนวตั้งแบบปลูกพืชแทรกผนังอิฐ 
มองดูคลายพรรณไมที่ขึ้นตามชั้นน้ำตก

ตัวอย่าง
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ชวง 5 ปที่ผานมา กระแสการจัดสวนแนวต้ังเปนที่นิยมในวงกวาง นักจัดสวนจึงมีพื้นที่สรางผลงาน 
ศิลปะมากขึ้นดวยการเนรมิตพรรณไมบนผนังวางเปลาใหกลายเปนสวนสวยงามสรางความสดชื่น 
ใหสภาพแวดลอม และเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด บุคคลสำคัญที่จะตองกลาวถึง 
คือ  แพทริก บลองซ (Patrick Blanc) นักพฤกษศาสตรชาวฝรั่งเศส ผูบุกเบิกการจัดสวนแนวตั้ง 
จนเปนที่ยอมรับไปท่ัวโลก เขาไดแรงบันดาลใจจากการทองเที่ยวสำรวจพรรณไมในปาเขตรอนชื้น 
แลวพบพรรณไมที่ขึ้นบนโขดหินตามน้ำตก จึงคิดคนการจัดสวนที่เรียกวา Vertical Garden ขึ้น 
ในประเทศไทย เขาเคยสรางผลงานการจัดสวนแนวต้ังไวท่ีศูนยการคาดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน 
และเอสพลานาด  ตามลำดับ

นอกจากสวนแนวตั้งจะสรางความสวยงามใหกับ 
ภูมิทัศนแลว ยังมีประโยชนอีกหลายๆ ดาน คือ
1. ชวยลดมลพิษและความรอนจากภายนอกเขาสู 
ตัวอาคาร 
2. สรางจุดเดนและเปนจุดดึงดูดสายตา ทำให 
ผนังที่วางเปลาดูมีชีวิตชีวาและเปนฉากหลังที่ 
สวยงาม 
3. บดบังสิ่งไมพึงประสงค เชน สีลอกหลุดหรือ 
คราบตะไครตามกำแพง รั้ว ผนังอาคาร ที่ดู 
แลวไมสวยงาม
4. ใหความเปนสวนตัวและสรางบรรยากาศ 
ผอนคลายในมุมสงบ 
5. เพิ่มที่อยูอาศัยใหพืชและสัตว เชน ผีเสื้อ 
นก   และแมลงตางๆ ทั้งยังสรางระบบนิเวศ 
ขนาดเล็ก ทำใหสวนดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง
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¼¹Ñ§¼ŒÒ

ผนังไมเลื้อย
โดยปลูกพรรณไมลงดินในกระบะหรือกระถาง แลวปลอยใหตนเติบโต 
ทอดเลื้อยไปตามผนังหรือโครงสรางเพ่ือยึดเกาะ เชน โครงเหล็ก 
โครงไม ลวดสะลิง หรือเชือกไนลอน 
วัสดุปลูก ดินรวนผสมใบไมผ ุ กาบมะพราวสับ ขุยมะพราว
พรรณไม ควรเลือกไมเลื้อยตามปริมาณแสงที่บริ เวณนั้นไดรับ 
อาจเปนไม เลื้อยประดับ เชน สรอยอินทนิล เหลืองชัชวาล 
พวงชมพู มอรนิ่งกลอร่ี ไอว่ี หรือเลือกพืชสมุนไพร เชน ดีปลี 
รางจืด มาปลูก บางทานอาจปลูกไมผลที่ทอดเล้ือย เชน องุน 
เสาวรสก็ได

ÀÒ¾μÑ´â¤Ã§ÊÃŒÒ§
¼¹Ñ§äÁŒàÅ×éÍÂ

ผนังผา
ประกอบดวยโครงสรางหลัก 3 อยาง คือ โครงเหล็ก ทำหนาที่ 
รับน้ำหนักของสวนแนวตั้งทั้งหมด แผนพีวีซียึดกับโครงเหล็ก 
ทำหนาท่ีเปนชั้นกันน้ำ   และถุงผา   ทำหนาที่แทนภาชนะปลูก 
อาจทำจากวัสดุพอลิอาไมด (polyamide) หรือผาใยสังเคราะห 
ที่นิยมใชกันมากคือ   จีโอเท็กซไทล   เพราะทนทาน ดูดซับน้ำ 
และสารละลายไดดี รากพืชสามารถยึดเกาะได แลวใชลวดเย็บ 
ยึดติดกับผนัง เวนระยะของถุงผาเพื่อระบายอากาศเปนชวงๆ 
แลวเดินระบบน้ำหยดไปตามโครงสรางเพื่อใหน้ำและสารอาหาร
วัสดุปลูก กาบมะพราวสับละเอียด ใยมะพราว ใยปาลม สแฟกนัม- 
มอสส เวอรมิคูไลท
พรรณไม  เลือกใชตามปริมาณแสงแดดที่ไดรับ เนนไมโตชาและดูแล 
รักษางาย หากเลือกปลูกพรรณไมที่โตเร็วตองหมั่นตัดแตงสม่ำเสมอ 
เพื่อควบคุมการเจริญเติบโต

ตัวอย่าง
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บล็อกปลูกตนไม
เปนบล็อกคอนกรีตหรือดินเผา มีชองใสตนไมและเจาะรูระบายใหน้ำ 
ไหลผานลงมา เดินระบบน้ำหยดใหผานแตละบล็อกตามระยะท่ี 
เหมาะสม รูปแบบนี้เหมาะกับพื้นที่ที่ไมมีโครงสรางใหยึดบล็อก
วัสดุปลูก ดินรวนผสมใบไมผ ุ กาบมะพราวสับ ขุยมะพราว
พรรณไม เลือกใชตามปริมาณแสงที่ไดรับ

แผนผนังเขียว
ใชแผนหรือถาดพลาสติก หรือโลหะที่มีน้ำหนักเบายึดกับโครงเหล็ก โดย 

แบงเปนชองๆ เพื่อบรรจุพรรณไม เหมาะกับการปลูกพืชขนาดเล็กเนื่องจากมีพื้นที่บรรจุวัสดุปลูกนอย
วัสดุปลูก ใชวัสดุปลูกทดแทนดินท่ีมีน้ำหนักเบา เชน ขุยมะพราว ใยมะพราว ใยปาลม พีตมอสส 
สแฟกนัมมอสส เวอรมิคูไลท เพอรไลท
พรรณไม ควรเลือกพรรณไมที่มีระบบรากตื้น เนื่องจากระบบน้ีมีพื้นที่ใสวัสดุปลูกนอย พวกไม 
คลุมดินขนาดเล็ก เชน หนวดปลาดุก หูเสือ หูเสือดาง ริบบิ้นเขียว ผักเปดเขียว ผักเปดแดง 
กามปูหลุด หัวใจสีแดง หรือพืชอวบน้ำ เชน กุหลาบหิน

ÀÒ¾μÑ´â¤Ã§ÊÃŒÒ§
ºÅçÍ¡»ÅÙ¡μŒ¹äÁŒ

ÀÒ¾μÑ´â¤Ã§ÊÃŒÒ§
á¼‹¹¼¹Ñ§à¢ÕÂÇ

¡ÒÃμÔ´μÑé§ÃÐººãËŒ¹éÓ
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ไมใบหลากชนดิถกูนำมาใชสราง
สีสันและลวดลายใหสวนแนวตั้ง 

ตัวอย่าง
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 นอกจากรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตน 
ยังมีการสรางสวนแนวตั้งเลียนแบบธรรมชาติโดย 
ปลูกพืชแทรกผนังอิฐหรือหินสรางเปนผนังเขียว 
ปกคลุมดวยมอสส ลิเวอรเวิรต แตตองมีความช้ืน 
ในอากาศสูง และไดรับแสงแดดครึ่งวันเชาถึง 
รมรำไร โดยเลือกใชพืชท่ีมีระบบรากต้ืนปลูกแทรก 
ระหวางซอกหินหรืออิฐ เชน เฟน บีโกเนีย พรม- 
กำมะหยี ่ พรมออสเตรเลีย แอฟริกันไวโอเลต
 สวนแนวตั้งแตละประเภทตางก็ใหความ 
สวยงาม และนำความเขียวสดชื่นมาสูบริเวณนั้น 
แตความใกลเคียงธรรมชาติของแตละประเภทนั้น 
แตกตางกัน ควรเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอมของพ้ืนที่นั้นและความสะดวก 
ในการดูแลรักษาของผูเปนเจาของบาน

กระถางแขวน
โดยออกแบบโครงเหล็กเปนชองสำหรับใสกระถางใหเอียงซอนกันใน 
แนวต้ัง นิยมใชกระถางพลาสติกที่มีรูระบายน้ำ เพราะมีน้ำหนักเบา 
ขอดีของสวนแนวตั้งประเภทนี้คือ สามารถเปล่ียนกระถางได 
ตามตองการ อาจใชไมกระถางเปลาขนาด 8 นิ้วเปนฐาน แลว 
ใชไมกระถางขนาด 6 นิ้วซอนขึ้นไป
วัสดุปลูก ควรเลือกวัสดุปลูกที่รวนซุยและมีอินทรียวัตถุสมบูรณ 
เพื่อใหพืชเติบโตไดดีในภาชนะจำกัด 
พรรณไม ตองเปนพรรณไมที่ทอดเลื้อยหรือหอยลงเปนระยาเพ่ือ 
บดบังกระถางและโครงสรางเหล็ก เชน พรมกำมะหยี่ ริปซาลิส 
ปะการัง เดปดาง ลิปสติก โบต๋ัน สะระแหนประดับ ผกากรอง- 
เลื้อยสีมวง

สวนแนวต้ังแบบปลูกพืชแทรกผนังอิฐเลียนแบบธรรมชาติ
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ตัวอย่าง
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