


ตัวอย่าง



 ปญหาของผูมีสวนพื้นที่จำกัด สวนใหญอยูที่จะจัดการอยางไรใหพื้นที่นั้นสามารถรองรับ 
การใชงานไดมากที่สุด นอกเหนือจากความสวยงาม จึงเกิดการนำฟงกชันอันหลากหลายมาไว 
ในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก แลวสรางสรรคไอเดียหรือแนวคิดใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมลูกเลนและความสนุกไปกับการใช 
ประโยชนในสวน

 Small & Smart Garden เลมนี้จึงเปรียบเสมือนทางออก นำพาผูมีประสบการณการ 
จัดสวนขนาดเล็กรูปแบบสวยเกมาบอกเลาแนวคิดทั้ง 12 สวน ซึ่งสิ่งสำคัญในการบริหารพื้นที่ 
เหลาน้ีเร่ิมตนอยูที่การแบงพื้นท่ีใชงานใหเหมาะกับสมาชิกในบานแตละวัย เชน ผูสูงวัยชอบสะสม 
พรรณไม และไมอยากทิ้งตนไมเกา  ๆ วัยทำงานและวัยรุนอยากไดมุมพักผอนหรือมุมสังสรรคที่ 
สวยงาม ดูแลงาย และเด็กเล็กอยากไดพื้นที่วิ่งเลนและเรียนรูจากธรรมชาติ แตเม่ือพื้นที่มีอยูจำกัด 
เม่ือเทียบกับความตองการ บางสวนจึงนำพ้ืนที่แนวตั้งบนผนังและรั้วมาใชประโยชน ทั้งปลูกตนไม 
ทำชั้นวางของ หรือเพนตลวดลายสวยงาม นอกจากนี้บนพื้นที่ลอยฟาอยางบนระเบียง หลังคา 
ที่จอดรถ หรือพื้นท่ีแนวราบอยางทางเดิน ก็ยังสามารถแทรกความงามเหลาน้ีลงไปไดเชนกัน ซึ่งได 
ประโยชนถึงสองตอทั้งในแงการใชงานและความงาม

 การเลือกส่ิงของมาใชตกแตงสวนอยางเหมาะสม สวยงาม และแปลกตา จึงเปนอีกแนวคิด 
หนึ่งที่นำเสนอผานคำบอกเลาของผูมีประสบการณในเลม สิ่งของที่ไรประโยชนหลายชิ้นหากกำลัง 
จะถูกกำจัดออกไปจากพื้นที่เพื่อขจัดมุมอับและมุมรกราง กอนทิ้งลองหยุดคิดสักนิดวาสามารถ 
นำมาประยุกตใชอะไรในสวนไดบาง หากนึกถึงประโยชนของมันไมไดจริง ๆ ลองคิดถึงวันแรกท่ีซ้ือมา 
เพ่ือเตือนใจกอนคิดซื้อครั้งตอไป และกอนจะคัดเลือกสิ่งของชิ้นใหมเขามาไวในสวนก็ควรคิดกอนวา 
...นอกจากความสวยแลว ยังมีประโยชนอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม

 ตัวอยางสวนและมุมสวนในเลมนี้จึงไมไดมีแคความสวยเพียงอยางเดียว ยังมี Smart 
Ideas เก ๆ แทรกไวในแตละเรื่อง ลองพลิกไปอานเรื่องราวของแตละสวน แลวคุณจะพบคำตอบ 
ของคำวา Small & Smart Garden...ขอใหทุกทานสนุกกับการคิดและสรางสรรคไอเดียฉลาดในสวน 
ขนาดเล็กกันตอไป...

สำนักพิมพบานและสวน

. P r e f a c e .
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 การจัดสวนใหสวยเกนาสนใจทำไดไมยาก แมบางคร้ังจะดูเหมือน 
ฉีกกฎการจัดสวนท่ัวไปบาง แตก็ถือเปนการ Mix & Match สิ่งของที่มีอยู 
ตามความชอบเขาไวดวยกัน แมส่ิงของเหลาน้ันจะตางสไตล แตก็สามารถ 
ตกแตงไวดวยกันไดอยางไรกฎเกณฑ เพียงใหภาพรวมท่ีออกมาดูสวยงาม 
แปลกตา สรางจุดเดน จุดสนใจดวยรูปแบบสีสันหรือเท็กซเจอรท่ีแตกตาง 
รวมไปถึงฟงกชันการใชงานที่หลากหลาย ของตกแตงบางชิ้นสามารถ 
ประยุกตใชงานอีกหนาที่ไดอยางคาดไมถึง การกำหนดธีมหรือสราง 
เรื่องราวในสวนใหนาสนใจ  ถือเปนการเพิ่มลูกเลนใหผู ใชสวนได 
จินตนาการและเขาถึงสวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเม่ือความสวยเกเหลาน้ี 
ถูกจัดแตงไวในพ้ืนท่ีอันจำกัด บางคร้ังกลับสรางความนาสนใจไดมากกวา 
เม่ืออยูในพ้ืนท่ีขนาดใหญ ขณะเดียวกันผูออกแบบก็หาวิธีเอาชนะอุปสรรค 
ที่เกิดจากขอจำกัดของพื้นที่อยางชาญฉลาดดวยไอเดียสรางสรรคตาง ๆ

 เชนเดียวกับสวนตัวอยางในเลมน้ีที่เจาของและผูออกแบบ 
ไดบอกเลาเรื่องราวตางๆ ไวอยางนาสนใจ ดังนี้

1. สรางเร่ืองราวในสวนดวยไอเดียสนุกๆ สรางสรรคจินตนาการสำหรับ 
เด็ก ตลอดจนวางสิ่งของตกแตงและงานศิลปะไวในสวนเพื่อสรางความ 
ตอเนื่องกับสวนอื่น  ๆ  เปนเรื่องราวเดียวกัน และเพิ่มความนาสนใจให  
ผูใชสวนไดคิดตาม

2. ทำสวนเล็กใหดูใหญ สวนแคบใหดูกวาง ดวยการใชเทคนิคหลอกตา 
จากภาพวาดธรรมชาติหรือตนไมบนผนังสวน และการติดกระจกสะทอน 
ภาพมุมมองที่สวยงามทำใหสวนดูกวางขึ้น การยืมธรรมชาติและรมเงา 
จากบานขางเคียงมาใชประโยชนใหกับสวนของตัวเอง นอกจากไดรมเงา 
และมุมมองที่สวยงามแลว เม่ือไมตองปลูกตนไมใหญในพ้ืนที่ของตัวเอง 
ก็สามารถสรางสรรคพื้นที่นั้นใหดูโลงกวางขึ้นหรือนำไปใชประโยชน 
ในดานอื่นๆ

3. ออกแบบสวนพื้นที่เล็กใหมีหลายฟงกชัน สามารถใชประโยชนได 
อยางเต็มที่ มีการนำสิ่งของตางฟงกชันมาใชงานอีกหนาที่หนึ่งไดอยาง 
นาสนใจ หรือสิ่งของชิ้นเดียวสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ 
สามารถสลับสับเปลี่ยนเพิ่มลูกเลนและลดความนาเบื่อในสวนลงได

. Small & Smart Garden .
“สวนเล็กไอเดียเก…สำหรับคนรุนใหม”

เพนตรูปทัศนียภาพบนผนังสวน
สรางความตอเนื่องกับสวน
และใหความรูสึกดูกวางขึ้นตัวอย่าง
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4. จัดของถูกใหดูแพง ใชวัสดุธรรมดา  ๆ  หรือวัสดุที่มี 
อยูเดิม แตตกแตงใหดูมีคุณคาแตกตางจากที่เคยเห็น  
เชน กระบะซีเมนตธรรมดาทาสีใหมแลวเพนตตกแตง 
ลวดลายตามขอบกระบะใหสวยงาม หรือติดเซรามิกสีสัน 
แปลกตา ก็สรางจุดเดนไดแลว 

5. ขจัดมุมอับดวยการสรางสเปซ ทำสวนใหสดใส 
นาเขาไปใชงานแตกตางจากเดิม อาจกำจัดพื้นที่รกราง 
ออกไปแลวออกแบบเปนลานน่ังเลน วางชุดเฟอรนิเจอร 
สีสดใส ทำผนังฉากหลังสีสด ปลูกพรรณไมที่มีสีสันแบบ 
ดูไมรกตา สรางความรูสึกปลอดภัยนาเขาไปใชงาน

6. สรางแพตเทิรนและเสนสายในสวน ดวยการตกแตง 
ในสไตลที่นำสมัยและกำลังเปนที่นิยม เชน โมเดิรน 
วินเทจ เพิ่มความนาสนใจใหกับผูพบเห็น อาจนำวัสดุ 
ท่ีมีอยูเดิมมาผสมผสานจัดวางกับวัสดุใหม สรางแพตเทิรน 
ที่นาสนใจบนพื้น

สวนตะกรา
ใสตนไมที่ยกยาย

สับเปลี่ยนได

นำบานนกมาแขวนไวริมรั้วเพื่อ
ตกแตงและสรางเรื่องราวใหสวน

สวนรถเข็นที่สามารถ
เคลื่อนยายมุมจัดแตง
ไดงาย เพิ่มลูกเลน 
ในการใชงาน

ตัวอย่าง
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 และอีกหลายไอเดียที่นำเสนอผานภาพสวนแตละหลัง 
ซึ่งตองขอขอบคุณเจาของบานทุกหลังที่อนุญาตใหเรานำภาพสวย ๆ 
เหลาน้ีถายทอดสูผูอาน ซ่ึงบางสวนเจาของบานเปนผูจัดและตกแตง 
ดวยตัวเอง ภาพสวนท่ีปรากฏจึงส่ือถึงตัวตนและความชอบของผูเปน 
เจาของไดเปนอยางดี เชน สวนของคุณผ้ึงและคุณเมง สไตลิสท 
และชางภาพอิสระที่รักการสะสมขาวของเครื่องใชสวยงามเปน 
ชีวิตจิตใจ  จนเปนเหตุใหหลงรักตนไมโดยไมรูตัว  สวนของ 
คุณปารคและคุณทอม นักออกแบบตกแตงภายในและสถาปนิก 
ที่ตางก็ใชความรูของตัวเองมาออกแบบบาน จัดแตงมุมสวนเล็ก ๆ 
และสวนระเบียงไดอยางนาสนใจ คนแรกนำวัสดุทดแทนมาใช 
แกปญหา สวนคนหลังมีการนำวัสดุเหลือใชมาออกแบบเพื่อใชงาน 
ใหมไดอยางนาทึ่ง...

 ขณะที่บางสวนก็มีนักจัดสวนเขามาชวยออกแบบและ 
ตกแตงใหตามความตองการ เพื่อใหไดสวนที่มีทั้งความงามและ 
ประโยชนใชสอยอยางเต็มที่...แมจะมีพื้นที่จำกัด แตสวนขางบาน 
ทาวนโฮมของคุณเบียรก็สามารถใสไอเดียตาง  ๆ  ไดมากมาย 
ขณะที่สวนของคุณหนอยก็รวมทั้งความงามและประโยชนใชสอย 
ไวดวยกันอยางครบครัน...สวนที่สรางสรรคจินตนาการใหกับเด็ก 
อยางสวนของนองมาวิน ใน “สวนแหงการเรียนรู” นองพีชญและ 
นองพรีณญ ใน  “สวนเปล่ียนอารมณ” เปนหองเรียนธรรมชาติ 
ท่ีสรางความประทับใจต้ังแต วัยเยาว  และสวนของคุณท็อป 
ท่ีแบงสรรพ้ืนท่ีใหกับคนสามวัย มีพ้ืนท่ีเก็บพรรณไมดั้งเดิมของ 
คุณแม ท่ีน่ังเลนพักผอนของคุณท็อป และพ้ืนท่ีว่ิงเลนของนองปุกก้ี 
และทิกเกอร

ชั้นจากกระบะไมไวใชวางของ
หากตองการปรับเปลี่ยน
เปนกระบะใสของก็ทำได

สรางเรื่องราว
ของสวนชนบท

ดวยตุกตาไก

ตัวอย่าง
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 สวนในบานเดี่ยวขนาดเล็กและขนาดกลางที่แบงสรรพื้นที่ 
สวนหนึ่งสำหรับจัดสวน บางสวนเจาของชอบความเรียบงาย เปน 
ระเบียบ และสะอาดตา ดวยเหตุผลเพื่อใหดูแลงาย ขณะท่ีบางสวน 
ก็ชอบเสนสายของธรรมชาติ เพื่อสรางความนาสนใจใหกับสวนและ 
เกิดความรูสึกใกลชิดกับธรรมชาติมากขึ้น แตละสวนจึงมีสีสันและ 
แนวคิดท่ีแตกตาง ซ่ึงผูอานท่ีสนใจสามารถนำแนวคิดเหลาน้ีไปประยุกต 
ใชไดกับพื้นที่ขนาดเล็กของตัวเองตอไป

สรางกรอบมุมมองเปนฉากหนา 
เพื่อใหสวนเกิดมิติทางลึก 

รั้วไมเกาสามารถเติมแตมสีเขาไปใหดูเกแปลกตา ใชเปน
ฉากหลังใหกับตนไมหรือฉากหลังของมุมนั่งเลนก็เทไมหยอก 
อีกทั้งยังคงบรรยากาศที่ดูอบอุนของวัสดุจำพวกไมไวอยู

ทอนไมเหลือใชนำมามัดรวมกันเปน
ที่นั่งเลนสำหรับใชงานในสวนได

ตัวอย่าง
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ภาพรวมของพื้นที่สวนหนาบาน
ปลูกลั่นทมตนสูงในกระบะหนา
เพื่อใหรมเงา สวนกระบะยาวริมรั้ว
บางสวนอยูใตชายคาปลูกไมใบทนรม 
สวนบริเวณที่ไดรับแสงแดดเต็มที่
จึงปลูกไมดอกตัวอย่าง



เจาของ : คุณเบียร -บริพัสก ประทุมทอง และคุณชุติมา สุนทรพจน
ออกแบบ -จัดสวน : Murraya Garden โดย คุณฐาปนิตย ฤทธิ์เต็ม รูปแบบพื้นที่ : มุมขางที่จอดรถ หนาบานทาวนโฮม

. Small & Smart  Corner .

สวนเล็กหลากประโยชน

นโฮม

ตัวอย่าง
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สรางพื้นที่สวนตัวแบบ
ไมปดทึบดวยการใชมูลี่ 
ไมไผปดทับระแนงไมเดิม 
เลือกของตกแตงจากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อความกลมกลืน

กระบะสำหรับปลูกไมใหญใชวัสดุปลูก 
ที่มีความโปรงเบาเชนเดียวกับ 
กระบะสูง บริเวณโคนตนลั่นทม 
ปลูกไมคลุมดินหลายรูปทรง
เพื่อลดความแข็งของขอบกระบะ

ติดกระเบื้องสีมวงสำหรับตกแตง
เพิ่มความงาม สีสันบน
ลายกระเบื้องกลมกลืน
ไปกับสีมวงของดอก 
บลูฮาวายที่ปลูก 

 ทาวนโฮมสามช้ัน ขนาด 26 ตารางวาแหงน้ี 
ใขพื้นที่แคบยาวขางที่จอดรถ ออกแบบเปนสวนที่ 
เขาไปใชงานไดหลากหลาย

 โจทยจากเจาของบาน
 เจาของบานมีงบประมาณจำกัด ซึ่งงบสวน 
หนึ่งหมดไปกับการตกแตงบาน จึงมีงบสำหรับการ 
จัดสวนเพียง 55,000 บาท และดวยพ้ืนท่ีจำกัด บริเวณ 
หนาบานตองจอดรถหน่ึงคัน ตองการพ้ืนที่สำหรับปลูก 
ตนไมและนั่งเลนกับลูก

สรางสวนเล็กๆ ใหเปนพื้นที่เลนกับลูก 
ของคุณพอเบียร -บริพัสก ประทุมทอง  
และนองกอ -ด.ญ.กอกนก สุนทรพจน

PlanPlanตัวอย่าง



เพิ่มจุดเดน
ดวยแจกันเซรามิก

สีสดใส

ตกแตงผนังดวยภาพดอกไม
สรางความตอเนื่อง
กับพรรณไมที่ปลูก

ตัวกระบะกอดวยอิฐบล็อก สวนชั้น
วัสดุภายในรองกนดวยเศษอิฐและ
เศษกระถางประมาณครึ่งกระบะให 
มีความโปรงพรุน จากนั้นจึงปูดวย
แผนจีโอเท็กซไทลและชั้นของวัสดุปลูก 
อยางกาบมะพราวสับและดินผสม 
เพื่อใหระบายน้ำไดดี 

 แนวคิดของนักออกแบบ
   ดวยขอจำกัดของพื้นที่ ผูออกแบบ 
จึงสรางสรรคพื้นที่สวนใหขนานไปกับแนวรั้ว 
โดยกอเปนกระบะปลูกตนไมเพื่อใหดูแลงาย 
ซึ่งภายในกระบะปลูกทั้งไมดอกและไมใบ 
ผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มสีสันใหเด็กไดเรียนรู 
มีกระบะสำหรับปลูกตนไมใหญเพ่ือสรางรมเงา 
บริเวณหนาบานและใหกิ่งกานบังแนวเสาไฟฟา 
ออกแบบใหมีระเบียงสำหรับวางชุดนั่งเลน 
ลักษณะแคบยาวและตกแตงผนังระแนงรั้ว 
เพื่อสรางความเปนสวนตัวแบบไมปดทึบ

สรางลวดลายบนขอบ
กระบะดวยเทคนิค “สเตนซิล”

โดยใชกระดาษแข็ง
เจาะชองทาบลงบน

ขอบกระบะแลวเพนตสี
ลงในชองเปนลวดลาย

ระเบียงและกระบะออกแบบ
เปนแนวยาวลอไปกับพื้นที่จอดรถ

ไมคอนวูดขนาด 4 นิ้ว
มีโครงคราวเปนเหล็ก 

ตัวอย่าง
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