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การผ่อนคลายกับสวนส าหรับคนเมือง

โดย อ.ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์

ภาพที่ 1 ป่าเขตอบอุ่นในญี่ปุ่นท่ีมีท้ังสีเขียวและสีสัน 

ประกอบด้วยต้นสนและต้นไม้หลากหลายรูปทรง



พื้นท่ีปลูกต้นไม้ ท าให้สวน

กลายเป็นโลกสีเขียวใบเล็กๆท่ีมี

คุณค่าต่อท้ังกายและจิตใจไว้

ใกล้ๆตัวได้

การใช้เวลาในสวนเป็นทางเลือก

ง่ายๆทางหนึ่งในการดูแลตัวเองท่ี

เราสามารถท าได้ทุกๆวัน

ภาพที่ 2 Banff national 

park; ภาพแรก, Moraine Lake 

and the Valley of The Ten 

Peaks สีของน้ าท่ีเป็นสีฟ้าช่วยให้

รู้สึกผ่อนคลาย, ภาพท่ีสอง, วิว

จาก Sulphur Mountain ท่ีปก

คลุมไปด้วยหิมะ อากาศท่ีหนาว

เย็นกระตุ้นประสาทสัมผัส

หลายคนอาจยังไม่ รู้จัก “สวนบ าบัด” แนวคิดสวน

บ าบัดมีความเช่ืองโยงอย่างมากกับแนวคิดการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ

ด้วยธรรมชาติ (Nature-based Therapy) ซ่ึงผูกโยงกับแนวคิด

และผลการวิจัยหลายช้ืนท่ีพยายามช้ีให้เห็นว่าการท่ีมนุษย์อยู่ห่างไกล

จากธรรมชาติส่งผลทางลบต่อสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ และเมื่อ

ธรรมชาติดีต่อกายและจิตใจต่อมนุษย์ สวนจึงถูกดึงเข้ามาท าหน้าท่ี

เป็นพื้นท่ีใกล้ตัวท่ีท่ีเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้หันกลับไปหาธรรมชาติแม้จะ

อยู่ในเมืองท่ีไกลจากทุ่งนาป่าเขาก็ตาม

“การอาบป่า 

หรือ Forest 

Bathing หรือ

Shinrin-yoku”

สวน
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ภาพที่ 3 แหล่งน้ าธรรมชาติท าให้รู้สึกสดชื่นเม่ือได้มอง; ภาพแรก แม่น้ าในเขตอุทยานแห่งชาติ Banff 

ประเทศแคนาดา, ภาพท่ีสอง, ทะเลบริเวณเกาะเชจู ในประเทศเกาหลีใต้

การอาบป่า ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นอธิบายว่า ต้นไม้

จะปล่อยไฟโตไซด์ (Phytocide) หรือน้ ามันหอมระเหยออกมา เมื่อเราหายใจเข้าไป นอกจากจะช่วย

ให้สดช่ืนแล้วยังท าให้เรามีความต้านทานต่อโรคได้มากข้ึน ในขณะเดียวกันยังมีผลดีต่อระบบการ

ท างานของหัวใจและหลอดเลือด การอาบป่ามีแนวโน้มช่วยให้ผู้ป่วยความดันเลือดสูงมีระดับความดนั

ลดลง

การอาบป่า (Forest Bathing: Shinrin-yoku)

ภาพที่ 4 เสียงของ

น้ า ต ก ช่ ว ย ก ร ะ ตุ้ น

ประสาทสัมผัสการได้

ยิ น จากธ ร รมชาติ ; 

ภาพแรก น้ าตกกวางสี

ท่ีมีน้ าเป็นสีมรกตจาก

แร่ธาตุในประเทศลาว , 

ภาพ ท่ี ส อ ง ,  น้ า ต ก

Montmerency ใน

เมือง Quebec city, 

แคนาดา อยู่ท่ามกลาง

ป่าสีสันฤดูใบไม้ร่วง
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“การสร้างเอกลักษณ์ให้สวนมี

ลักษณะหรือคาแร็กเตอร์ 

(character) เฉพาะตัวก็เป็นวิธีหนึ่ง

ท่ีท าให้สวนน่าจดจ า”

การสัมผัสธรรมชาติสามารภกระตุ้น

ประสาทสัมผัสท้ังห้าของเราได้ เช่น สีสันของต้นไม้

และสีเขียวช่วยกระตุ้นประสาทตา กลิ่นหอมของ

ดอกไม้ช่วยกระตุ้นประสาทรับกล่ิน เสียงของน้ าท่ี

ไหลในล าธารหรือน้ าตกช่วยกระตุ้นประสาทการได้

ยิน พื้นดินและหินท่ีเราเหยียบช่วยกระตุ้นประสาท

สัมผัส และผลไม้ท่ีรับประทานได้ช่วยให้สนุกกับการ

ล้ิมรส การดึงป่าเข้าใกล้ตัวจึงเป็นส่วนช่วยบรรเทา

ความเครียดและเบิร์นเอ๊าต์จากการท างานและ

การใช้ชีวิตในเมืองได้

ในการดึงป่าเข้ามาใกล้ตัว สวนผ่อนคลายหรือ 

“สวนบ าบัด” ควรมีพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า

ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ภาพท่ี 5 การสร้างสวนผ่อนคลายในสวนสนุก Uni-

versal Studio, ประเทศสหรัฐอเมริกา; ภาพแรก การ

เดินป่าของโดนัลด์ ด๊ัก , ภาพที่สอง, ต้นไม้ดัดเป็นกูฟฟ่ี

และโดนัลด์ ด๊ัก

ภาพท่ี 6 การออกแบบและจัดวางสิ่งตกแต่งสวนจาก

ธรมชาติ; ภาพแรก สะพานชินเคียวแห่งนิกโก มรดกโลก

ของญี่ปุ่น , ภาพที่สองและสาม , สวนที่จัดการแสดง

บรรเลงเพลงในประเทศญี่ปุ่น นอกจากมีต้นไม้เปลี่ยนสี

ใบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วยังตกแต่งสอดแทรกการด่ืมน้ า

ได้ด้วยไผ่รินน้ าและการให้แสงสว่างจากตะเกียงหิน
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ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Biodiversity)

ภาพที่ 7 การออกแบบและจัดวางอาคารใช้งานร่วมกับสวนจาก

ธรมชาติในส านักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; ภาพแรก 

เก๋งจีนนั่งพักผ่อนคลายไปกับบรรยากาศ , ภาพท่ีสอง, อาคาร

ห้องสมุดที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ

การท าสวนเ ร่ิมจากการออกแบบ โดยมี

นักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า คนส่วนใหญ่ชอบ

และสบายใจเมื่ อได้ เข้าไปอยู่ ในพื้น ท่ี ท่ีมีการปิดล้อม

เหมือนกับมีท่ีให้หลบมุมซ่อนตัวแล้วมองออกไปเห็นท่ีว่างโล่ง 

เช่น สนามหญ้าหรือทุ่งหญ้า เนื่องจากลักษณะภูมิทัศน์แบบ

นี้คล้ายกับสภาพท่ีมนุษย์ยุคก่อนซุ่ม

ตัวหลบซ่อนภัยและสามารถมอง

ออกไปเห็นสภาพแวดล้อมโดยง่าย

เมื่อมีสัตว์ร้ายหรืออันตรายเข้ามา

ใกล้ นอกจากนี้การท่ีได้เห็นน้ าก็ท า

ให้มนุษย์เราสดช่ืนสบายใจ

การเ ลือกพืชพรรณ 

ความหลากหลายของ

พื ช พ ร ร ณ ยั ง ใ ห้

ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร

กระตุ้นประสาทสัมผัส

ทั้งห้า เลือกปลูกพืชที่มี

ขนาดและความสู ง

ต่างกัน มีสีสัน รูปทรง 

และขนาดใบต่างกัน 

อาจเลือกใช้พรรณไม้

ชนิดที่ ให้ก ล่ินบ้างใน

บางจุดบางบริเวณ
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Relaxing Stress and Burnout

ภาพที่ 8 พืชพรรณ

จากสวนนงนุชท่ีเป็น

ไ ม้ ปร ะดั บ ห รื อ ไ ม้

แขวนใช้ปลูกในพื้นท่ี

น้อยได้; ภาพแรก ไม้

กลุ่มเฟิร์น , ภาพท่ี

สอง , ไม้กลุ่มเครา

ฤาษีและสับปะรดสี

ภาพท่ี 9 พืชพรรณจากสวนนงนุชที่

เป็นไม้ทะเลทราย ไม้อวบน้ ามีความ

ต้องการน้ าน้อย ใช้ปลูกในพ้ืนที่ที่

ต้องการประหยัดการใช้น้ า; ภาพแรก 

ก า ร จั ด แ ต่ ง ต า ม รู ป ท ร ง ข อ ง

กระบองเพชรที่มีความแตกต่างกัน , 

ภาพที่สอง, การใช้หินเป็นองค์ประกอบ

การจัดสวน ในพ้ืนที่ใช้สอยอาจใช้เป็น

ที่น่ัง โต๊ะหรือบันไดได้อีกด้วย

ภาพท่ี 10 พืชพรรณน้ าจากสถาบัน

บัวราชมงคลตะวันออก ใช้ปลูกในสระ

น้ า อ่างน้ า อ่างเล้ียงปลาในพ้ืนที่จ ากัด

ได้แต่การปลูกให้ได้ดอกขนาดใหญ่

จ าเป็นต้องมี พ้ืนที่ ให้บัวสายเหล่าน้ี

เจริญเติบโต

ส าหรับผู้ท่ีพลังใจยัง

อยู่ในระดับต่ าควรได้อยู่ใน

พื้ น ท่ี ท่ี ห้ อ ม ล้ อ ม ด้ ว ย พื ช

พรรณท่ีเน้นสีเขียวๆเป็นหลัก 

อาจแต่งแต้มไม้ดอกไม้ผลท่ีมี

สีสันบ้างโดยเน้นโทนสีฟ้ า 

ม่วงและขาว
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“โดยทั่วไป เราสามารถไปเที่ยวและ

ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ (Arboretum) 

ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และจัด

แสดงไว้เป็นโซน เช่น พืชทะเลทราย พืช

ป่าฝนเขตร้อน และพืชเมืองหนาว เป็น

ต้น เราสามารถผ่อนคลายและศึกษา

พรรณไม้ไปได้ควบคู่กัน”

ภาพท่ี 11 การจัดแต่งพ้ืนที่ส าหรับผู้มีพลังจิตใจต่ าหรือเบิร์นเอ๊าต์ด้วยพ้ืนที่สีเขียวเป็นหลักและอาจเติมแต่งสีสันโทนสีฟ้าม่วง

และขาว เช่น จากดอกโมก พยับหมอกและเดซี่ เป็นต้น

ภาพท่ี 12 Montreal Botanical Garden ประเทศ

แคนาดา

ส ว น ก ร ะ ตุ้ น สั ม ผั ส 

(Sensory Garden)

หลักการของสวนกระตุ้นสัมผัสคือ การ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าไปในสวนได้ใช้ประสาท

สัมผัสทั้งห้าอย่างเต็มที่ในระดับที่พอเหมาะ

เมื่ อ ร ะบบการ รั บ รู้ ดี ข้ึ น ก็ ส่ งผล ให้ เ กิ ด

กระบวนการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดี ข้ึนมาได้ 

นอกจากนี้การท่ีเรายิ่งเปิดโอกาสให้ประสาทการ

รับรู้ท้ังห้าได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆในสวนได้มาก

เท่าไร ก็เป็นการเช่ือมโยงตัวเราเข้าไปในโลกของ

ธรรมชาติได้มากข้ึนเท่านั้น

การกระตุ้นการสัมผัสทางการมองเห็น

โทนสี เย็ น  ได้ แก่  สี เ ขียว ฟ้ า และม่ วง ให้

ความรู้สึกสงบผ่อนคลาย และโทนสีร้อน ได้แก่ สี

แดง ส้ม และเหลือง กระตุ้นความรู้สึกสดใส

กระปร้ีกระเปร่า ส่วนสีตรงข้าม เช่น เหลือง-ม่วง 

ส้ม-น้ าเงิน และแดง-เขียว ช่วยกระตุ้นการ

มองเห็นท่ีชัดเจน
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การเลือกใช้ไม้ท่ีออกดอกให้สีสันเป็นฤดูกาลก็จะ

ช่วยกระตุ้นสายตาและความสนใจได้พร้อมๆกันกับ

การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สวนได้เช่ือมโยงตนเองกับ

ฤดูกาล เป็นการซึมซับกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติ

ภาพที่ 13 ดอกไม้และรวมถึงไม้ใบบางชนิดให้สีสันที่หลาก

หลายให้สีผสมตามธรรมชาติช่วยกระตุ้นสัมผัสทางการ

มองเห็น

การกระตุ้นสัมผัสทางผิวหนัง เมื่อก้าวเท้า

ออกจากอาคาร เราก็ได้โดนแดดต้องลม รับรู้ถึง

ความร้อนเย็นและความช้ืน ข้อส าคัญคือ มีสรรพ

สิ่งให้เราหยิบจับ เราเข้ามาในสวนก็เพื่อให้ได้พลัง

บ าบัดจากธรรมชาติ ดังนั้นในบรรดาวัสดุท่ีเลือก

หามาใช้ก็อย่าลืมเน้นให้มีวัสดุธรรมชาติให้มากเท่าท่ี

จะเป็นไปได้ สิ่งของและสารสังเคราะห์ต่างๆท่ีมีพิษก็

ภาพที่ 14 ทางเดินหิน

และหญ้าท่ีให้ผิวสัมผัส

แตกต่างกัน และไม้เลื้อย

ให้ผิวสัมผัสละเอียดกับ

พื้นหรือผนังได้

สวนกระตุ้นสัมผัส (Sensory Garden)

ให้หลีกเล่ียงอย่าน ามา

ไว้ในสวนเกินจ าเป็น
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การกระตุ้นสัมผัสทางการได้ยิน ล าธารท่ี

ได้รับการออกแบบมาอย่างดี กระแสน้ าท่ีถูกบีบด้วย

การวางกรวดและหิน ท าให้เกิดคล่ืนเสียงแห่งธรรมชาติ 

นอกจากนี้สวนท่ีมีนกมาพึ่งพิงอาศัยก็ช่วยเพิ่มเสียง

ของธรรมชาติมากข้ึน

ภาพท่ี 15 ล าธาร

น้ า ไหล ในสวนที่ มี

แนวฝายและกังหัน

น้ าและนกที่มาช่วย

เ พ่ิ ม เ สี ย ง ข อ ง

ธรรมชาติในสวน

การกระตุ้นสัมผัสการรับรส ผักสวนครัว ดอกอัญชันและไม้ดอก หม่อนและไม้ผลท่ีทาน

ได้สามารถน ามาปลูกในแปลงในบ้าน สามารถน ามาท าอาหาร หรือค้ันน้ าดื่ม เป็นต้น

ภาพที่ 16 ผักสวนครัวประเภทฟัก แตง และบวบ

สามารถปลูกได้ในบ้าน ส่วนผักชีและมะนาวซึ่ง

สามารถปลูกในกระถางหรือเข่งก็ได้เช่นกัน

สวนทานได้

(Edible 

Garden)
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การกระตุ้นสัมผัสการรับกลิ่น กลิ่น

ดิน กล่ินหญ้าท่ีเพิ่งตัดรวมท้ังกลิ่นหอมๆจาก

บรรดาพฤกษานานาพรรณท้ังใบไม้และ

ดอกไม้อย่างกุหลาบ มะลิ โมก และแก้ว แต่

อาจมีหลายคนท่ีไม่ชอบกล่ินหอมของดอกไม้

บางชนิด และอันท่ีจริงแล้วไม้ใบหอมๆก็มีอยู่

หลายชนิดโดยเฉพาะพวกเคร่ืองเทศและ

สมุนไพร กลิ่นโรสแมร่ีช่วยกระตุ้นความทรง

จ า เหมาะใช้ปรุงเมนูคู่กับเนื้อสัตว์ กล่ินลาเวน

เดอร์ช่วยให้หลับสบาย ผักแพว สมุนไพรไทยมี

ภาพที่ 17 ดอกไม้กล่ินหอมปลูกในกระถางในบ้านได้ เช่น กุหลาบและลิลลี่

ค าขอบคุณ

ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา

ออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี และขอบคุณภาพ

จากสถานที่ต่างๆ

เราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีวิถีชีวิตอยู่ท่ีไหน 

เราก็สามารถสร้างสวนเล็กๆในท่ีอยู่เราให้

เข้าใกล้ธรรมชาติมากข้ึนได้ สวนอาจเป็น

มากกว่าความสวยงาม เพราะยังช่วยผ่อน

คลาย ท้ังเราสามารถเลือกสมุนไพรท่ีดีต่อ

สุขภาพมาไว้ใกล้ตัวได้อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม . 

2562. สวนบ าบัด: Garden 

Therapy. ส านักพิมพ์บ้านและ

สวน, ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ 130 

หน้า.

กลิ่นหอมเหมาะทานคู่กับอาหารจานเนื้อ

อย่างลาบและแหนมเนือง หรือสะระแหน่

หอมๆท่ีเด็ดมาใส่เคร่ืองดื่มหรือประกอบ

อาหารได้
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กองบรรณาธิการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนว ประชาสัมพันธ์และกิจการพืเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

หัวหน้าส านักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

นายชูชัย เชี่ยวชาญ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website: http://agri.rmutto.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/

โทร. 089-2454388


