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 หนังสือ Make Me Garden เลมนี้ เปนเลมที ่ 8 ในชุด I love garden จัดทำขึ้น 
เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหผูที่คิดจะจัดสวนเองไดดูเปนตัวอยาง เจาของสวนทั้ง 9 ทาน 
จะมาบอกเลาประสบการณอันสวยงามผานภาพและตัวหนังสือ ซึ่งหลายทานคือผูเชี่ยวชาญ 

ระดับมืออาชีพในแวดวงออกแบบงานศิลป บางทานมีผลงานสวนผานตามาแลวมากมาย 
อยาง คุณอำนาจ คีตพรรณา สถาปนิกและนักจัดสวนสไตลยุโรป คุณน้ำทิพย โยธินพัฒนะ 
นักจัดสวนสไตลสวนปาจากสวนศิลป และ คุณศุภกิจ มีลาภ นักจัดสวนรุนใหมที่สนใจ 
แนวทางเกษตรอินทรีย ฯลฯ ขณะที่บางทานเคยผานเวทีประกวดสวนจนไดรับรางวัลชนะเลิศ 
จากนิตยสารบานและสวน และหลังจัดสวนของตัวเองแลวก็มีโอกาสจัดใหผูอื่นตามมา 
จนกลายเปนอาชีพใหมในที่สุด อยาง คุณศุภสันติ์ ศีรษะพล

 เน้ือหาในเลมนำเสนอภาพสวนสวยสไตลธรรมชาติ ท่ีแมไมเน้ียบ แตก็ใหบรรยากาศสบายๆ 

ตามสไตลเจาของสวนแตละทาน เชื่อมโยงการอยูรวมกันของคน สัตว และตนไม รวมถึง 
ตอบรับฟงกชันการใชงานของผูใชสวน โดยทายเรื่องแทรกความรูที่ไดจากประสบการณ 
การทำสวนของตัวเองในแงมุมตางๆ เชน เทคนิคการขยายพันธุพืชสมุนไพร “โรสแมรี่” 
การตกแตงโคนตนไมใหญในสวนใหสวยงามดวยไมรากอากาศและไมคาคบ การสรางบรรยากาศ 
ธรรมชาติใหรั้วซีเมนตเดิมดวยการติดแผงไมไผรอบบาน เทคนิคการผสมสีของดอกและใบไม 
ในสวนสไตลยุโรป และการทำสีดินใหผนังสวนดูอบอุน รวมไปถึงการทำสารไลแมลง 
แบบชีวภาพ ซึ่งปลอดภัยตอผูใชและสิ่งมีชีวิตในสวน ฯลฯ เปนตน

 สำนักพิมพบานและสวนจึงขอเปนสื่อกลางในการสงตอความสุขที่ไดจากการจัดสวน 
ดวย “ใจ” ของเจาของสวนแตละทาน เพื่อสรางแรงบันดาลใจ รวมถึงเปนกำลังใจใหกับ 
ผูที่คิดจะจัดสวนดวยตนเอง “พรอมลุย” กันตอไป

สำนักพิมพบานและสวน
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 จัดสวนดวยใจแบบไมสำเร็จรูป 

 คือนิยามของสวนตางๆ ในเลมนี้ที่มีรูปแบบไมตายตัว เนื่องจากเจาของบานแตละหลัง  
ลงมือออกแบบจัดสวนเอง โดยสะทอนรสนิยม ตัวตน และความชอบของตัวเองลงไป  
รวมถึงออกแบบพื้นที่ใหรองรับการใชงานตางๆ ในสวนไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการ 

 อยางสวนของ คุณศุภกิจ มีลาภ นักจัดสวนที่เดินตามเสนทางเกษตรอินทรีย  
สวนของเขาปรับเปลี่ยนไดบอยเพราะปลูกในกระถาง เนนพืชสมุนไพรกินไดที่ปลูก  
และขยายพันธุเอง 

 สองพี่นองจากครอบครัวจิโรภาส อยาง คุณกัญจนา เนมิตรมานสุข และ คุณน้ำทิพย  
โยธินพัฒนะ ที่รักการปลูกและดูแลตนไมเปนชีวิตจิตใจ พรรณไมในสวนของเธอทั้งสอง  
จึงเติบโตไดอยางสมบูรณและยั่งยืน 

 สวนของผูรักสวนปาและสวนธรรมชาติ ตองการใหผูที่เขามาในสวนไดใชชีวิตชาๆ   

ละเมียดละไมของ คุณสุมาลี วงษสวรรค และ คุณจิตราภรณ ศาตมัย 

 คุณอำนาจ คีตพรรณา สถาปนิกและนักจัดสวนผูมากประสบการณ เคยออกแบบ  
อาคารและสวนแนวยุโรปในเมืองไทยหลายตอหลายแหง สำหรับสวนจัดเองของเขา  
ที่แมใชพรรณไมทั่วไป แตก็สามารถผสมผสานกันจนดูไมธรรมดา 

 คุณศุภสันติ์ ศีรษะพล และ คุณศุภโชค ศรีสงา เคยผานประสบการณการประกวดสวน  
จากนิตยสารบานและสวนในตางวาระ สวนจัดเองของพวกเขาเปนสิ่งสะทอนตัวตน  
อยางแทจริง 

 คุณปรีดา ตุยตาจม สถาปนิกและนักจัดสวน ที่ใชพื้นที่สวนเปนที่เรียนรูกอนแนะนำ  
ผูอื่นตอไป และนำวัตถุดิบที่ตัวเองมีมาใชใหเกิดประโยชน 

 ติดตามชมผลงานการจัดสวนดวยใจ พรอมเทคนิคพิเศษของพวกเขาและเธอ  
กันไดเลย 
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สวนสมุนไพรในโฮมออฟฟศ
-- คุณโตง - ศุภกิจ มีลาภ --
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ทางเขาโรงเรือนโรยกรวดแกลบดูสะอาดตา 
สองขางทางใชไมกั้นเปนขอบแปลงสำหรับ 
ใสไมกระถางแตละประเภท สวนโครงโรงเรือน 
แมจะทำจากไมเนื้อออน แตทาสีขาวเคลือบอยางดี
จึงสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น ผนังโรงเรือน 
ขึงตาขายปองกันนกเขาไปจิกตนออน
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 ชายหนุมจากรั้วเกษตรศาสตร ผูรูจักกับตนไมและสวนเปนอยางดี ปจจุบันจึงเดิน 
ในเสนทางสายจัดสวนและปลูกตนไมตามที่รักและร่ำเรียนมา

 “คุณโตง - ศุภกิจ มีลาภ” ออกแบบทั้งบานและสวนนี้ใหรับกับการใชงานของตัวเองได 
อยางคุมคา เรียกวาใชพื้นที่ทั้ง 130 ตารางวาเพื่อฟงกชันตางๆ คือ เปนทั้งที่พักของตัวเอง 
และสำนักงาน “สุขเย็นการเดน” ที่พักสำหรับคนงานที่มาชวยงานจัดสวนรวม 3 ครอบครัว 
อีกทั้งมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมตางๆ ในสวน รวมถึงพื้นที่เก็บตนไม วัสดุและอุปกรณตางๆ

 สิ่งที่เดนสะดุดตาเมื่อมาถึงที่นี่คือ อาคารชั้นเดียวสีน้ำเงินอมฟาที่คุณโตงและ 
คนงานสวนชวยกันสรางจนเปนบาน ใชทั้งวัสดุที่มีอยูเดิมอยางไมเกา กรอบหนาตาง 
และบานประตูเกา ผสมกับวัสดุที่หามาใหมซึ่งกลายเปนฉากหลังใหกับสวน มีบอน้ำ 
เล็กๆ รูปวงกลมและถาดน้ำลนเปนจุดเดนอยูใจกลางพื้นที่ สองขางทางเดินมีกระบะ 
กรุผิวดวยหินกาบเปนเสนนำสายตาไปสูอาคาร สวนพื้นเลือกวัสดุที่ใชกับงานสวนทั่วไป 
ทั้งพื้นซีเมนตแผนใหญที่แทรกดวยแนวหญาสีเขียวในบริเวณที่ตองรับน้ำหนักมากๆ เชน 
จอดรถหรือวางชุดนั่งเลน บล็อกตกแตงพื้นคอบเบิลสโตน หินเกล็ดสีดำ และกรวดแกลบสีน้ำตาลเม็ดเล็ก 
ในบริเวณที่เปนทางเดินในสวน

 เพื่อใหการดูแลสวนทำไดงายและสะดวก คุณโตงจึงจัดแบงพื้นที่ที่ใชวางตนไม โดยใชแผนไมกั้นขอบแปลงสำหรับใสไมกระถาง 
เวนจังหวะทางเดินใหเดินไดโดยรอบ เมื่อมองเผินๆ จึงเหมือนกับสวนที่ปลูกตนไมลงดินทั่วไป แตแทจริงแลวเปนสวนกระถางแบบมีสไตล 
ที่รอวันยายเปลี่ยน สวนของคุณโตงจึงไมเคยเหมือนเดิม มีพรรณไมสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามแตวาชวงนั้นตองไปจัดสวนรูปแบบไหน 
และใชพรรณไมประเภทใด

 นอกจากอาชีพรับจัดสวนแลว คุณโตงยังมีรานจำหนายตนไมเล็กๆ ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร จำหนายไมผลกินไดอยางฟกหรือมะเดื่อฝรั่ง 
ที่หาปลูกและหาชิมไดไมงายนัก ไมกินไดประเภทสมุนไพรตางประเทศ อยางโรสแมรี่ มินต เสจ ออริกาโน แคตนิป และหญาหวาน 
ที่นี่จึงเปนที่สำหรับเพาะขยายพันธุตนไม รวมไปถึงเก็บรักษาสมุนไพรสำหรับนำไปประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

 เนื่องจากที่สวนปลูกพืชอาหารเปนหลัก ประกอบกับมีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรียมาไดสักพักใหญ คุณโตงจึงเลือกที่จะไมใชสารเคม ี
ในสวน แตจะนำปุยคอก จุลินทรีย และน้ำสมควันไม มาใชดูแลสวน ซึ่งคุณโตงบอกวา 
นอกจากตนทุนต่ำกวาแลว เมื่อใชไปไดระยะหนึ่งผูใชจะรูเองวาควรเลือกแนวทางใด

 คุณโตงเลาวา ในชวงเชาของแตละวันกอนเริ่มงานในออฟฟศจะเดินรดน้ำตนไม และคอยสำรวจ 
ดูตนไมวาเติบโตดีหรือไม ซึ่งการรดน้ำดวยมือนั้นดีในแงที่สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำใหเหมาะ 
ตามความชอบของพืชแตละประเภท หลังรดน้ำก็จะใหอาหารปลาและนก จากนั้นจึงเตรียมตัวทำงาน

 นอกจากนี้ในชวงเย็น คุณโตงยังมีเจา “ปโป” สุนัขของนองสาวที่พักอยูไมไกลกันนักมาคอยชวย 
เดินตรวจสวน ยกเวนบางวันที่อากาศรอนจัด ปโปจะเปลี่ยนจากเดินมายืนมองสวนจากในหอง 
ที่เย็นฉ่ำแทน แตหากวันไหนอารมณดีเชนวันนี้ เธอก็จะลงเลนน้ำเหมือนปลาคารพเพื่อคลายรอน 
ภาพที่เห็นอยูตรงหนาจึงเรียกเสียงหัวเราะและความประทับใจจนอดยิ้มไมไดเมื่อนึกถึง

my home & my garden
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ตอเติมดานขางเปนชั้นวางตนไมสำหรับอนุบาลตนออน 
เนื่องจากบริเวณนี้ไดรมเงาจากรั้วดานขาง 
อีกทั้งยังอยูใกลที่พัก ทำใหสามารถดูแลไดอยางใกลชิด
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I love garden

ทำฉากไมและประตู 
ปดกั้นสวนงานระบบ 
ที่ไมนามอง
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