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 หนังสือ small garden ที่อยูในมือคุณเลมนี้อาจดูแปลกตาไปบาง เพราะเปนเลมแรกในชุด 

“i love garden” ท่ีสำนักพิมพบานและสวนต้ังใจจัดทำข้ึน เพ่ือใหเขาคูกับหนังสือในชุด “i love home”

ซึ่งออกวางตลาดไปกอนหนานี้แลว และไดรับการตอบรับจากผูอานเปนอยางดี 

 เนื้อหาภายในเลมเต็มเปยมไปดวยภาพสวนสวย  ๆ ขนาดเล็ก ทั้งสวนระเบียงคอนโดมิเนียม 

สวนบนตึกแถว ทาวนโฮม สวนขางอพารตเมนต สวนหลังตึกโรงงานทอผากลางกรุง และสวน

ในบานเดี่ยวตั้งแตขนาดมินิ 50 ตารางวาไปจนถึงบานเดี่ยว 100 ตารางวา (ทวาพื้นที่สวนมีขนาดเล็ก

กะทัดรัด) นอกจากไอเดียการจัดและตกแตงสวนแลว ยังบอกขนาดพื้นที่และเสนอแปลนประกอบ

เพื่อใหผูอานไดมองเห็นภาพรวมของสวนไปพรอม  ๆ กัน บางสวนเจาของลงมือทำเอง ขณะที่บางสวน

ก็อาศัยผูชำนาญตอบโจทยความตองการของผูเปนเจาของ

 แมขนาดพื้นที่ ทำเล และรูปแบบการอยูอาศัยของเจาของแตละทานจะแตกตางกันออกไป 

แตสิ่งหนึ่งที่สัมผัสไดคือ ทั้งหมดใหความสำคัญกับสวนและใสใจในธรรมชาติเปนอยางยิ่ง แมวา

บางทานเปนนักธุรกิจ ไมคอยมีเวลาอยูบาน หรือบางทานตองเดินทางไปทำงานตางประเทศอยูเสมอ 

บางรายกวาจะกลับถึงที่พักก็หลังดวงอาทิตยคลอยต่ำ ไดสัมผัสหรือใชสวนยามค่ำคืน การออกแบบ

จึงมีเรื่องของแสงไฟเขาไปเกี่ยวของ ภาพการนำเสนอสวนกลางคืนจึงปรากฏขึ้นตามไลฟสไตลของ

ผูเปนเจาของ

 ผูเขียนเร่ิมเก็บภาพและขอมูลของสวนแรกต้ังแตตนป 2552 และเพ่ิงจบสวนสุดทายไปเม่ือไมนานมาน้ี

ทั้งนี้ไดคัดสรรสวนที่ตรงกับแนวคิดของเลมมานำเสนอรวม 11 สวน พรอมทั้งรวบรวมไอเดียและ

เทคนิคตาง  ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับสวนขนาดเล็กมาบอกกลาวในชวงตน เพื่อใหงายสำหรับผูที่คิดจะ

จัดสวนหรือปรับปรุงสวนใหม ไดเกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มตนและสนุกไปกับการแกปญหาในพื้นที่

ขนาดเล็ก เชนเดียวกับเจาของบานและนักจัดสวนแตละทานในเลมนี้...

สำนักพิมพบานและสวน
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colorful balcony
เจาของ  

คุณชวิช อุตตมาชัย

ออกแบบ - จัดสวน  

คุณฐาปนิต ฤทธิ์เต็ม

หนา 18

vertical garden
เจาของ  

คุณสุรชัย - คุณปญจภร

โชติจุฬางกูร   

ออกแบบ - จัดสวน 

คุณวรวุฒิ แกวสุก

หนา 30

townhome
office garden

เจาของ

คุณอนุรักษ -

คุณปนิดา ขาวเขียว

จัดสวน  

Touch Garden Design  

หนา 44

outside room
เจาของ

คุณนคร เติมรัตนกุล

ออกแบบ - จัดสวน

คุณไพศาล จงประสบธรรม

หนา 62

small 
bali garden

เจาของ

คุณสุรัตน พากเพียร

ออกแบบ - จัดสวน

คุณสุทธิชัย เตมีศักดิ์

หนา 122

canal garden
เจาของ

คุณชณัญฎา กัณฑณาพิพัฒน

ออกแบบ - จัดสวน

Thanks Nature

หนา 138

linear garden
เจาของ

คุณสุรพงษ กลับประสิทธิ

และคุณพิฑูรย อนันตประกฤติ

ออกแบบ - สไตล 

คุณไพศาล จงประสบธรรม

หนา 154

garden, we do
เจาของ - จัดสวน

คุณสุขุม โกมาสถิตย

หนา 172

backyard garden
เจาของ - จัดสวน  

คุณทวิรัตน พัสตรวรรณ 

และคุณพรรัตน รัตนจินดา

หนา 76

relaxing 
green wall

เจาของ

คุณบรรพต - คุณอริยา ศศะภูริ

ออกแบบ - จัดสวน 

 Touch Garden Design  

หนา 92

apartment’s
garden
เจาของ  

คุณกฤษกร เนตรประภา 

ออกแบบ - จัดสวน 

 Little Tree

หนา 106

intro
small garden

 is...
หนา 8
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introsmall garden is...
 ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยคิดจินตนาการถึงภาพบานสีขาวบนเนินหญา หนาบานมีทุงดอกไมเล็ก ๆ ข้ึนอยูเต็ม
สีสันของมันตัดกับสีเขียวของสนามหญา ถัดไปบริเวณใตตนไมใหญมีชิงชาแขวนอยู...ลองหลับตาแลว

นึกถึงภาพสวนในฝนของคุณดูบางสิคะ แตละคนจะมีจินตนาการภาพสวนของตัวเองแตกตางกันออกไป

บางคนอาจฝนถึงสนามหญากวางหรือทุงหญาสีทอง แตพอลืมตาตื่น อาจมีเพียงระเบียงหองเล็ก  ๆ
หรือพื้นที่แคบขางบาน ซึ่งหากเปนเชนนั้นก็ไมเห็นเปนไร แมพื้นที่ใชงานจะนอย มองในแงดีก็งาย

อยางยิ่งสําหรับการจัดและการดูแล แตอาจตองอาศัยเทคนิคในการออกแบบ เพื่อใหพื้นที่เล็ก  ๆ
ของเราใชงานไดอยางคุมคาและนามอง มาเริ่มตนทําสวนในพื้นที่จํากัดจากจุดเริ่มของจินตนาการ

กันดีกวาคะ...

 มีคําถามที่อยากจะถามคุณกอนวา ตอนนี้คุณกําลังพักอยูในพื้นที่แบบใด คอนโดมิเนียม ตึกแถว

ทาวนเฮาส ทาวนโฮม หรือบานเด่ียว แนนอนวาสวนของคุณยอมมีขนาดและรูปรางท่ีแตกตางกันออกไป

หากคุณอยูบานเดี่ยว พื้นที่สวนยอมมีหลากหลายมุมกวาการอยูคอนโด ดังนั้นตองกําหนดกอนวา

ใหมุมมองใดเปนพระเอกและพระรอง แตหากอยูคอนโดมีเพียงระเบียงเล็ก  ๆ มุมมองหลักของคุณ
อาจมีเพียงมุมเดียวที่มองจากโซฟาในหอง...เมื่อไดตําแหนงสําคัญแลวก็เริ่มลงมือไปพรอม  ๆ กันเลย

ตัวอย่าง



ลองถามความตองการของตัวเองดูหนอยคะวา ชอบสวนรูปแบบใด คุณอาจตอบกลับมาวาชอบ

หลายรูปแบบ ทั้งนี้ถาพื้นที่เล็กมากไมควรมีความหลากหลายเกินไป แตหากพอมีพื้นที่อยูบาง 

เชน อยูบานเดี่ยว อาจเลือกของตกแตงที่มีกลิ่นอายของสไตลที่เขาคูกันได จะชวยใหมุมนั้นนาสนใจขึ้น

และถาคุณยังหาคำตอบไมไดวาชอบสวนรูปแบบใดอยางชัดเจน ลองดูรายละเอียดเหลานี้ตอคะ

   หากคุณเปนคนรุนใหมท่ีไมยึดติดกับรูปแบบใด ชอบความเรียบงาย อาจแคกำหนด

บรรยากาศวาตองการสวนที่ดูโปรงตา ของตกแตงนอยชิ้นแบบมินิมัล และคุมโทนสีวาตองการ

ประมาณไหน หากพื้นที่แคบมากควรเลือกใชสีออน จะชวยใหสวนดูสวางขึ้นทันตา 

 ผิวสัมผัสที่เห็นมีผลตอความรูสึก พื้นที่เล็กๆ ควรเลือกตนไมที่มีใบเล็ก จะใหผิวสัมผัส

ละเอียดกวา แตหากปลูกเปนกลุมอาจใสบางตนที่มีใบใหญลงไปบางเพื่อเพิ่มจุดเดน

   กำหนดรายละเอียดหลักๆ เปนโจทยไปดวย เชน ตองการใหมีน้ำในสวน

แตจะเปนสวนน้ำรูปแบบใดที่เหมาะกับพื้นที่ ตองมาดูกันอีกทีหนึ่งคะ

ภาพ : เมธา เดชะ
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เมื่อคิดรูปแบบคราว  ๆ ไดแลว ลองออกแบบพื้นที่ตามการใชงานดูคะ  

•พื้นที่แคบยาว แบบเสนกวยเตี๋ยว ควรลดทอนความยาวดวยสเต็ป มุมนี้สวนใหญมักถูกใชงานเปนทางเดิน

หากตองการน้ำดวย ก็อาจทำทางเดินบนบอน้ำแบบแคบยาวก็ได

•พ้ืนท่ีแคบส้ัน ควรใชพ้ืนท่ีในอากาศเหนือศีรษะใหมากท่ีสุด จึงเหมาะกับการทำสวนแขวนหอยจากบนชายคา
หรือทำผนังแนวตั้งและผนังไมเลื้อย ในกรณีที่พื้นที่อยูริมผนังอาคารหรือกำแพงรั้ว 

•ขนาดเล็กกะทัดรัด พื้นที่ลักษณะนี้ออกแบบไดไมยาก เพียงทำชั้นวางของหรือตั้งวางไมกระถาง 
เก็บใหเปนระเบียบเขาที่เขาทาง ก็สามารถใชพื้นที่วางทำกิจกรรมตาง ๆ หรือเปนลานนั่งเลนไดแลว

•รูปทรงประหลาด มีเหลี่ยมมุมที่ไมไดใชประโยชน เชน มุมแหลม อาจออกแบบเปนกระบะตนไมเขามุม
หรือปลูกไมพุม ขจัดมุมอับเหลานี้ออกไปเพื่อการใชประโยชนที่คุมคาและสวยงาม

หากตองการใชประโยชนจากพื้นที่สวนเพื่อเปนมุมพักผอน ควรสรางความเปนสวนตัวดวยการพรางสายตา

จากภายนอก แตสวนขนาดเล็กไมควรทึบตัน ครั้นจะทำรั้วทึบสูงก็อาจทำใหอึดอัด เพราะขนาดพื้นที่วางกับ

สัดสวนความสูงของรั้วไมสัมพันธกัน ควรใชทรงพุมสีเขียวพรางตา กั้นมานไมไผหรือระแนงไมเลื้อยแทนจะดีกวา

สถานที่ : บานคุณพิศิษฐ พิศิษฐวานิช
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   สรางพื้นที่อเนกประสงคที่สามารถใชงานได

หลากหลาย เชน เปนทั้งพื้นที่นั่งเลน - รับแขก ปอนขาวลูก หรือ

นั่งทำงาน  เรียกวาแบบ three-in-one อาจมีที่นั่งเขามุมหรือชิดรั้ว

ทั้งแบบถาวรผสมผสานกับการวางเกาอี้พับเก็บได ชวยประหยัดพื้นที่

ทำที่นั่งคั่นระหวาง
กระบะตนไม

ทำที่นั่งเลนแบบเปดโลงดานลาง
สำหรับเก็บหรือวางของได

ภาพ : นันทิยา บุษบงค
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    เพิ่มพื้นแข็ง เชน พื้นไม ที่สามารถเขาไปใชงานได ทั้งเดิน นั่ง นอน 

กรณีพื้นที่มีลักษณะแคบยาว อาจยกสเต็ปพื้นไมขึ้น หรือเลือกใชวัสดุที่ตางออกไปเพื่อแบงหนาที่การใชงาน

   สรางมุมมองที่ตอเนื่องจาก

ภายใน เชน การทำผนังหองกระจกเปด - ปดได 

เลือกเฟอรนิเจอรภายในและภายนอกจากวัสดุ

ที่ดูกลมกลืนกัน การทาสีผนังตอเนื่องจากผนังหอง

ไปยังระเบียงดานนอก หรือการปลูกตนไมใหดู

ตอเนื่องกันจากขางในไปขางนอก เปนตน

ภายในตกแตงดวยดอกไมและตนไม 
ใหตอเนื่องกับภายนอก

ภาพ : นันทิยา บุษบงค
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