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ด้ ว ย ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม 
ความเร่งรบี และการแขง่ขนัเพือ่ชวีติ
รอดและคุณภาพชวีติในปัจจุบนั ท า
ใหม้นุษย์โหยหาธรรมชาตมิาไวใ้กล้
ตวั งานภูมทิศัน์ หรอืงานจดัสวนจงึ
เ ป็นหนทางหนึ่ ง ในการจ าลอ ง
ธรรมชาติที่ห่างไกลมาไว้ใกล้ตัว
มนุษยม์ากขึน้

“แล้วสวนแบบไหนทีใ่ช่
ตวัคณุในปี 2021 ?”
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โดย วณาลี ศกัด์ิสริุยผดงุ



สวนแห่งอาหารและการอยู่รอด
GARDEN OF FOODS AND SURVIVAL

ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์เคป

ภาพ : บ้านสวนผกั สู๊ข สุข Organic Farm Garden & Family
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ด้ ว ย ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง
สิง่แวดลอ้ม ภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  และภาวะโรค
ระบาด โดยเฉาพะ COVID-19 ที่
ระบาดไปทัว่โลก รวมถงึในประเทศ
ไทย จนมีการกล่าวกันว่าเมื่อโรค
ระบาดเกดิขึน้มเีงนิกซ็ื้ออะไรไม่ได ้

ปัจจุบนัจงึมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะขาดแคลนอาหารเพิม่ขึน้ การปลูกสิง่ที่กิน กินสิ่งที่ปลูกจงึเป็นเรื่องใกล้
ตวั และเป็นกระแสทีไ่ดร้บัความนิยมขึน้เรื่อย ๆ จงึไม่ตอ้งแปลกใจ ทีจ่ะเหน็การปลกูผกัใส่กระถางแลว้จดัวาง
ไวใ้กลต้วั ซึ่งเป็นลกัษณะการจดัสวนทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปัจจุบนั และใกลก้บัวถิชีวีติของมนุษยม์ากทีสุ่ดเพราะ 

อาหารคือปัจจัยสี่ ที่จ าเป็นต่อการมีชีวิต
รอด

การจดัสวนลกัษณะน้ี ไม่จ าเป็นตอ้ง
ใช้พื้นที่มาก ปลูกในภาชนะต่าง ๆ หรือ
แปลงปลูกก็ได้  หรือจะใช้เป็นงานตกแต่ง
พื้นที่ง่ายๆ บางมุมข้อส าคัญที่ ต้อง
ค ำนึงถึงคอื ใกลค้รวั หรอืพื้นทีร่บัประทำน
อำหำร หลำกหลำย ทั ้งผัก   ทัว่  ๆ ไป 
สมุนไพร ผกัจ ำพวกไมเ้ลื้อยและไมด้อก

เพือ่ ล่อแมลงมำช่วยในกำรผสมเกสร ตอ้งมแีสงแดดเพยีงพอ ฤดกูำลทีเ่หมำะสมในกำรปลกูผกัแต่ละชนิด และ
ตอ้งมคีวำมรูพ้ื้นฐำนดำ้นกำรเกษตร ดนิ ปุ่ ย โรค แมลง ตอ้งบรโิภคอย่ำงปลอดภยั และเกบ็เกีย่วงำ่ย

ขอ้จ ำกดัคอืผกัส่วนใหญ่เป็นพชือำยุส ัน้
ต้องเก็บเกีย่วเพือ่มำท ำอำหำร ดังนั ้นจะให้
สวยงำมเสมอเป็นไปไม่ได้จึงควรเตรียมต้น
กล้ำใหม่ เพือ่ปลูกทดแทนอยู่เสมอ เพือ่ให้
พชืผกัไม่ขำดแคลน สวนแห่งอำหำรและกำร
อยูร่อดไดท้ ำหน้ำที ่อยำ่งสมบูรณ์ 



สวนแห่งความยัง่ยืน
SUSTAINABLY 

GARDEN 
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ลกัษณะของการท าสวนอย่าง
ยัง่ยืนคือ การเคลือ่นไหว หมุนเวียน 
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เก้ือกลูกนัใน
ทุกสรรพสิ่งทีมี่  ชิวิต หากต้องการ
สวนตามแนวคิดน้ีต้องค านึงถึงส่ิง
ใดบา้ง

ต้องเลือกใช้วิธีการจัดการดูแล ะ
รกัษาสวนดว้ยชวีวธิ ีเพื่อเป็นการอนุรกัษด์นิ 
น ้า และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ให้มีชีวิตอยู่อย่าง
ปลอดภยั หมุนเวยีนเศษวสัดุต่าง ๆ จากใน
สวน เช่น กิง่ไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ผกัหรอื
ผลไม้เน่าเสีย มาท าปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ มรา
เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมสวน และลด
ภาระค่าใชจ้่าย เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัการ
ท าปุ๋ ยหมกั เพื่อให้ไดส้มดุลทีเ่หมาะสมและ
วธิกีารใชปุ้๋ ยหมกัในสวนของตนเอง 

ปลูกพรรณไม้ให้หลากหลาย ทัง้ไม้
ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้หวัใต้ดิน ไม้
เลือ้ย พรรณไมน้ ้า และใหค้ านึงถงึประโยชน์
ใชส้อยมากกวา่ค านึงถงึความสวยงามเพียง
อย่างเดยีว ให้พืชเกื้อกูล ดูแลและปกป้อง
กนัเองไดใ้นอนาคต รวมถงึเกื้อกูลสิ่งมชีวิติ
อื่น ๆ เช่น ทีพ่กัพงิและอาหารนก ร่มเงายงั
สามารถลดอุณภูมิช่วยประหยัดพลังงาน
และลดภาระคา่ใชจ้า่ยอกีดว้ย

ตอ้งมกีารอนุรกัษ์น ้า และบรหิารจดัการน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเลือกใชพ้ชืพรรณให้
เหมาะสมตามสภาพแวดลอ้ม และลกัษณะพืน้ที ่ เชน่ไม่ควรน าพชืทีท่นแล้ง ไม่ชอบชืน้หรอืน ้ามาก มา
ปลูกร่วมกบั พชืที่ตอ้งการน ้าและความชื้นสูง มากขึ้นในจุดทีด่นิชื้น และควรออกแบบพื้นที่ให้มกีาร
รวบรวมน ้าฝน แลว้หมุนเวยีนน ้ากลบัมาใชใ้หม่

ภาพ : ร่มรื่น แลนดส์เคป

ภาพ : ร่มรื่น แลนดส์เคป



สวนต้นไม้ใน
บา้นINDOOR 
GARDENING

การปลูกต้นไม้ในบ้านเป็น
กระแสการจดัสวนมานาน แต่ในยุค
ปัจ จุบันซึ่ งมีปัญหาทัง้มลพิษใน
อากาศ PM 2.5 และภาวะโรค
ระบาด COVID – 19 รวมถงึสภาพ
สงัคมเมอืงที ่มพีืน้ทีน่อกอาคารของ
ตนเองค่อนข้างน้อย และวถิีการใช้
ชี วิ ต เ ป ลี่ ย น ไป เ ป็ นแบบ  New 
Normal จงึท าใหค้นสว่นใหญ่เลือกที่
จะน าตน้ไม้มาไว้ใกล้ตวัและตกแต่ง
ในบา้นของตนเอง

ขอตวัอย่างพรรณไม้ที่คงทนในสภาพแวดล้อมที่จ ากดั และยงัสามารถมีชวีิตรอดได้ย าวนาน
รวมถงึมสี่วนในการช่วยฟอกอากาศภายในบ้านได้เป็นอย่างด ีซึ่งราคาในปัจจุบันค่อนข้างสูงด้วย
กระแส ไมใ้นอาคารหรอื การแตง่บา้นในสไตด ์Minimal ไดแ้ก่ 

พรรณไมจ้ าพวก ลิน้มงักรใบ (Snake plants/Sansevieria) พรรณไมฟ้อกอากาสทีค่ายออกซเิจน
ในเวลากลางคนืจงึสามารถจดัตกแตง่มุมในหอ้งนอนไดเ้ป็นอยา่งดี

พรรณไมจ้ าพวกไทร ไดแ้ก่ ยางอนิเดยีด า ด่าง แดงและเขยีว (Rubber Plant / Ficus elastica)
ไทรใบสกั (Fiddle-leaf fig / Ficus lyrata) ซึ่งจุดเด่นและความสวยอยู่ทีใ่บ ไมย้นืตน้ทีค่งทน แขง็แรง 
ไมจ่ าเป็นตอ้งเอาใจใสด่แูลมาก และใหพ้ืน้ทีใ่นแนวสงูไดด้ี

ฟิโลเดนดรอน เบอรเ์บลิ มารค์

Philodendron Burble Marx. Variegated

ดงันัน้การเลอืกพรรณไมท้ีส่ามารถอยูร่อดภายในอาคาร จงึตอ้ง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ที่มี
ข้อจ ากัดทางปัจจัยที่จ าเป็นในการเจริญเติบโต เช่น ความ
ต้องการแสง การระบายอากาศ ความชื้น เป็นต้นรวมถึง
ระยะเวลาและความคงทนของพรรณไมแ้ตล่ะชนิดดว้ย

สถานท่ี : ร้านนิยมแซ้บ

ไทรใบสกั
(Fiddle-leaf fig)

Ficus lyrata

ภาพ : ร่มรื่น แลนดส์เคป

ภาพ : ภาณุ เอ่ียมต่อม

Monstera Giant 
Yellow Variegated4

ล้ินมงักรครีบปลาวาฬด่าง
(Yellow Whale Fin Snake Plant)

Sansevieria masoniana Yellow 
Variegated

บอนสี ไทยนิยม
Caladium sp.

พร รณไม้ ใ บ ใ น ร่ ม จ า พ ว ก Philodendron 
Monstera ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมอยา่งมาก 

พรรณไมจ้ าพวกกระบองเพชรก็สามารถปลูก
ในอาคารไดห้ากในอาคารอากาศอบอุน่และเลอืกวาง
ในมุมทีไ่ดร้บัแสงแดด 4-6 ชม./วนั

ไมห้วัใบหลากสจี าพวกบอนส ี(Caladium)



สวนแห่งการหลีกหนี
YOUR OWN 

GETAWAY GARDEN
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จากสงัคมวุ่นวายในโลกปัจจุบนั หลาย
คนต้องการหนัเข้าหาธรรมชาติ เพื่อเป็น
สถานที่พกัผ่อน ระเบยีงขนาดเล็กมุมสวน
รอบบ้าน และสวนหลงับ้านจงึปรบัเปลี่ยน
เป็นสถานที่ส าหรบัผ่อนคลายและหลีกหนี
ความวุ่นวายในสงัคม 

ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์เคป ภาพ : หมอกคาเฟ่

เน่ืองจากตอ้งการใชเ้วลากบัการพกัผ่อน
หรอืการใชช้วีติแบบ Slow Life การเลอืกสไตด์
สวนจงึตอ้งดูแลรกัษำง่ำย ไม่ตอ้งกำรดูแลรกัษำ
ตลอดเวลำ เรยีบง่ำย แต่ต้องให้ควำมสวยงำม
เงยีบสงบและผอ่นคลำย มมีุมส ำหรบันัง่พกั อ่ำน
หนังสือ ฟังเพลงส ำหรับคนคนเดียวหรือใน
ครอบครวัเท่ำนัน้   ตวัอย่าง เช่น สวนแบบเซน
(Zen Garden) หรือสวนแบบป่าฝน (Rain 
Forest Garden) ที่มเีสยีงน ้าไหล ร่มและเย็น
สบาย ปล่อยให้ธรรมชาตเิจรญิเตบิโตหรอืดูแล
กนัเอง สรา้งบรรยากาศใหอ้ยู่ในสภาวะสบาย ๆ
เพื่อใหธ้รรมชาตบิ าบดัจติใจ

ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์
เคป

ภาพ: จนัทพิมพ ์ศกุรสุต



ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์เคป

สวนในภาชนะ
LITTLE GARDEN IN CONTAINERS

สวนในภาชนะ เกิดจาก
นักออกแบบตกแต่งสวน มี
ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ผสมผสานพืชพรรณลงใน
ภาชนะ แล้วน าไปตกแต่งจัด
วางในมุมต่าง ๆ ไม่ว่าพื้นที่
ของคุณจะมขีนาดเท่าใดกต็าม 
หรอืพื้นที่เล็ก ๆ ระเบยีงที่ถูก
จ ากดัดว้ยขนาด และผวิพืน้

ภาพ : สุวิทย์ เสือกล่ินภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์เคป

การจดัสวนในภาชนะยงัคงได้รบัความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาจเพราะใคร ๆ ก็ท าไดใ้นกรณี
พืน้ทีเ่ขตรอ้นอย่างประเทศไทย การเลอืกพรรณไม้ทีจ่ะน ามาปลูกจงึส าคญัมากในการน ามาจดัวาง
ผสมผสานกนัในภาชนะทีต่อ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้มในการเจรญิเตบิโตทีต่อ้งคล้ายคลงึกนั ตวัอย่าง
พรรณไมท้ีน่ิยมน ามาปลูกตกแตง่ ไดแ้ก่ 

- ตระกูลสบัปะรดสี (Bromeliad)
- ตระกูลหมากผูห้มากเมยี(Draceana)

เช่น หมากผู้หมากเมยี วาสนา ซอง
ออฟอนิเดยี

- ตระกูลอะกาเว (Agave) 
- ตระกูลอโลคาเชยีและโคโลคาเซยี (Alocasia

and Colocasia) เชน่ บอนกระดาด 
- ตระกูลสน (Evergreen) เชน่ สนบลู สนใบพาย
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ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์
เคป

สวนคมุโทน 
GARDENING 

CONTROL 
COLORS

ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์เคป

ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์
เคป

สวนคุมโทนเกิดจากควำมชืน่ชอบในโทนสใีดสี
หนึง่เป็นพเิศษ หากมสีทีี่คุณชอบเป็นพเิศษ ซึ่งก าลงั
ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ สวนโทนเดยีวท าให้ดูเรยีบหร ู
และมสีไตดเ์ป็นของตวัเอง ซึง่เป็นลกัษณะเด่นลกัษณะ
หน่ึงของสวนสไตดฝ์รัง่เศส องักฤษ และสวนโมเดริน์

ลกัษณะของสวนคุมโทน คอื การจดัวางองคป์ระกอบของสวนดว้ยสโีทนเดยีวกนั เช่น 
- พชืพรรณโทนสเีดยีว - ควบคุมโทนสขีองวสัดุตกแต่ง เช่น โคมไฟ
- สสีถาปัตยกรรม ประตมิากรรม  - วรรณะของส ีโทนรอ้น โทนเยน็ รวมถงีสดัส่วนของสี

แลว้ใหค้วามแตกต่างในหลกัศลิปะดา้นอื่น ไดแ้ก่ เสน้สาย รปูร่าง รปูทรง ผวิสมัผสั จงัหวะการจดั

7ภาพ : ร่มร่ืน แลนดส์
เคป

วาง หรอืเลอืกสรรใหส้แีตกต่างกนัดว้ยสดัส่วนทีล่งตวักไ็ด้
การจัดสวนรูปแบบโทนสีเดียวน้ี เรียกอีกชื่ อว่า 

สวนพระจนัทร์ (Moon Gaden) ที่เลอืกใชเ้ฉดสขีาว เทา 
และสเีงนิ เป็นสหีลกัในการออกแบบสวน



Photo by Hearthsong
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สวนเพ่ือการมีส่วนรว่มของเดก็
GARDEN FOR GETTING KIDS INVOLVED

Photo by Ben Harris Gardens

ในโลกที่เต็มไปด้วยสงัคม 
และโลกโซเซียลมีเดียที่วุ่นวาย
สวนสไตด์นี้  เด็ก ๆ จะเวลาอยู่
บา้นมากขึน้ ดว้ยการเรยีนที่บ้าน 
ผู้ปกครองจึงค้นหาวิธี ที่จะน า
พวกเขาออกไปเรยีนรู้นอกบ้าน
และท าให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน์

แนวคิดในการสร้างพื้นที่
สวนส าหรับเด็ก ๆ คือสามารถ
สนุกสนาน ผอ่นคลาย สรา้งสรรค์
เรยีนรู้วธิี และประกอบกิจกรรม
ตา่ง ๆ ในสวนของตนเองร่วมกบั
ครอบครัว เรียนรู้ธรรมชาติที่
เกดิขึน้รอบ ๆ ตวัดว้ยตนเองเดก็ 
ๆ จะต้องมีอุปกรณ์การท าสวน
เป็นของตนเอง ต้องรบัหน้าที่ใน
การปลูก รดน ้า ใส่ปุ๋ ย พรวนดนิ 
เ ฝ้ า ม อ ง แ ล ะ สั ง เ ก ต ก า ร
เจรญิเตบิโตของพชื  
กจิกรรมกลางแจง้ทีเ่กดิขึน้ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากมาย ทัง้สุขภาพกาย และสุขภาพใจ รวมถึง
สภาวะทางอารมณ์และสรา้งสมาธ ิการมสี่วนร่วมใน
การท าสวนยงัมอบโอกาสในการเรยีนรูท้ีไ่ม่สิ้นสุดอกี
ดว้ย

เกบ็เกีย่วอาหารทีป่ลูกเองในบา้น 



บริการออกแบบสวนออนไลน์
GARDENING FROM 
APPLICATION 
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ในยุคแห่งการสื่อสารผ่านแอพลิ
เคชัน่  และสื่ อออนไลน์ การบริการ
ออกแบบออนไลน์ ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่
ต้องกาจดัสวนได้รบัค าแนะน าจากนัก
ออกแบบภูมิทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ได้
เช่นกนั ทีบ่รกิารใหค้ าปรกึษาออกแบบ
จดัสวน+รบัจดัสวน โดยไม่ต้องพบกัน
ตัวต่ อ ตัว  และหากพึงพอ ใ จ  แล ะ
ประทบัใจในการใหบ้รกิารขัน้ตน้อาจต่อ
ยอดสู่การจดัภูมทิศัน์ในพื้นที่จรงิได้ใน
อนาคต ข้อดีของการเรียนรู้ผ่านโลก
ออนไลน์ คอื

เมื่อโอกาสการเรียนรู้แบบตวัต่อ
ตวัคอ่นขา้งจ ากดั เปลีย่นเป็นหารเรยีนรู้
อ ะ ไ ร  ที่ ไ ห น ก็ ไ ด้ อ ย่ า ง ค ว า ม
สะดวกสบายในบา้น (หรอืในสวน)

รับค าแนะน าด้านการออกแบบ 
ดว้ยเทคโนโลยบีรกิารออกแบบออนไลน์
ผา่น Application ท าใหเ้จา้ของบา้น

สามารถปรึกษา รับค าแนะน าอย่างมืออาชีพจากนัก
ออกแบบภูมทิศัน์ไมว่า่พวกเขาจะอยูท่ีใ่ด

สามารถเลือกชม เลือกซื้อพชืพรรณ ต้นไม้ วสัดุอุปกรณ์
และงานตกแต่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานจดัสวนผ่านช่องทางออนไลน์ 
ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางและต้วแทนจ าหน่ายมากมาย แต่ข้อควร
ระวังคือ ต้องพิจารณาสินค้า และเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายที่
น่าเชื่อถืออย่างรอบคอบเพราะไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าแล้ว
ตรวจดสูภาพสนิคา้จรงิจนกวา่สนิคา้จะสง่ถงึผูส้ ัง่ซือ้

สามารถเขา้ชมสวนรปูแบบตา่ง ๆ ตามสไตดท์ีช่ ื่นชอบทาง
ออนไลน์ เพื่อดูลกัษณะงานออกแบบและจดัสวนต่าง ๆ ซึง่อาจ
คน้พบวา่ สิง่ทีช่อบอาจไมใ่ชส่ิง่ทีใ่ชใ่นงานจดัสวนสไตดค์ุณเอง



สวนตามช่วงเวลา 
GARDEN OF PERIOD.

สวนตามช่วงเวลามหีลกัส าคญัคอื การ
ทีคุ่ณต้องลงมือปฏิบติัทุกขัน้ตอนด้วยตวั
คุณเอง ในการออกแบบ เลือกสรร จดัสวน 
เฝ้ามองการเจริญเติบโต ดูแลรักษา สร้าง
กิจกรรม   ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสวนของคุณ 
เมื่อไหร่ เวลาไหนก็ได้ตามสะดวก และตาม
ความต้องการของคุณ การจดัสวนรูปแบบนี้
อาจบ่งบอกสไตด์ของคุณไดช้ดัเจนทีสุ่ด ในเท
รนดส์วน ปีค.ศ.2021 นี้

คุณอาจจะงงๆ ปนสงสยัว่าจะเริ่มต้นอย่างไร มา
เริม่ตน้จดัสวนตามขัน้ตอนงา่ย ๆ กนัเลย

คุณลองเลอืกตน้ไม ้ดอกสวย ๆ สสีด ๆ ดแูล
ง่าย ๆ ลงมือปลูกสกักลุ่มนึง ตรงไหนก็ได้ แต่ข้อ
ควรระวงัคือต้องรู้ก่อนว่าไม้ดอกชนิดนั ้นต้องการ
ธรรมชาตใินการมชีวีติรอดแบบไหน

สุดท้ายลองออกไปในพืน้ที่ว่าง ๆ ที่บ้าน
ของคุณ แล้วลองวาดรูป ออกแบบสวน เขยีน
แปลนง่าย ๆ ด้วยตัวเอง คุณอาจค้นพบว่า

สวนแบบไหนใช่ตวัคณุเอง

เมื่อคุณปลูกบ่อย ๆ คุณจะรบัมอืกับการ
ปลูกพรรณไม้ได้ดีมากขึ้น ดงันัน้ลองเพิ่มการ
ปลูกไมใ้บที่ให้สสีนัสดใส ใกล้ ๆ ไม้ดอกที่คุณ
ปลูก แบบเป็นกลุ่มหรอืแปลงดู แต่ตอ้งไม่ลมืว่า
ธรรมชาตใินการเจรญิเตบิโตตอ้งคลา้ยคลงึกนั

คุณควรเรียรรู้การท าสวนขัน้พื้นฐานใน
เรื่องเกี่ยวกับ ชนิดดิน ธาตุอาหารในดิน ปุ๋ ย 
สตัว์ที่เป็นประโยชน์ หรือแมลงที่ช่วยในการ
ผสมเกสร รวมถงึโรค แมลง และสตัว์อื่น ๆ ที่
เป็นศตัรกูบัพรรณไมข้องคุณ

10



Ben Harris Gardens. 2021. Streams and waterfalls. From ; http://www.bhgardens.com.au/pondless- streams/. 11 
January 2021.
Justine Guidry. 2021. 2021 TRENDS IN GARDEN DESIGN. From ; https://www.gardendesign.com/trends/

2021.html. 09 January 2021.
Laura Gaskill. 2021. 15 IDEAS FOR A CHILDREN'S DISCOVERY GARDEN. From ; https://www.loveyourlandscape.org/

expert-advice/little-landscapers/kid-friendly-play-space/15-ideas-for-a-childrens-discovery-garden/. 
10 January 2021.

Michelle. 2020. The 10 Best Nature Activities For Kids to Do in Your Own Garden. From ;https://www.
mykidstime.com/things-to-do/10-nature-activities-for-kids-garden/. 10 January 2021.

Rebecca Lowrey Boyd. 2019. How to create a magical garden for kids. From ; https://www.bhg.com.
au/how-to-make-kid-friendly-garden. 10 January 2021.

กองบรรณาธิการจลุสารฯ
คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ
รองคณบดฝ่ีายบรหิารและแผนฯ
รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั
รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและกจิการพเิศษ
หวัหน้าสาขาวชิาอออกแบบและสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้ม
หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื
หวัหน้าสาขาวชิาสตัวศาสตร์
หวัหน้าสาขาวชิาประมง
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ผูช้่วยคณบดฝ่ีายงานกจิการนกัศกึษาและกจิการพเิศษ
ผูช้่วยคณบดฝ่ีายการบรหิารงานฟารม์
ผูช้่วยคณบดฝ่ีายงานแนะแนว ประชาสมัพนัธ ์และกจิการ
พเิศษ
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