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คำนำ
มือใหมจัดสวนขนาดเล็ก
 การคนหาแรงบันดาลใจในการจัดสวนเปนส่ิงจำเปน แมจะมีพ้ืนท่ีเพียงนอยนิด 

หากเราแปรอุปสรรคและขอจำกัดใหเปนโอกาส เราจะสามารถสรางสรรคส่ิงดีๆ 

ในพื้นที่ขนาดเล็กใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ และมีความเปนไปไดสูงสำหรับ 

มือใหมที่จะลงมือจัดเอง 

 นอกจากพื้นฐานในการออกแบบท่ีมือใหมควรรูแลว เนื้อหาในเลมยังมุงเนน 

ไปที่ 20 วิธีพิชิตพื้นที่เล็ก เชน การออกแบบพื้นที่อเนกประสงคสำหรับใชงาน 

ไดอยางหลากหลาย การเชื่อมตอพื้นท่ีเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดมากขึ้น 

การสรางภาพลวงตาในสวนเพื่อใหเกิดความรูสึกวามีพื้นที่กวางกวาจริง การทำ 

สวนแนวตั้ง สวนแขวน และอื่น ๆ เพื่อนำไอเดียเหลานี้ไปประกอบการวางแผน 

ออกแบบ พรอมเสนอภาพตัวอยางสวนขนาดเล็กจากมุมตาง ๆ ท้ังมุมหนาบานเด่ียว 

พื้นที่แคบยาวขางบาน หลังบาน มุมหนาทาวนเฮาส มุมระเบียง มุมดาดฟา 

สวนน้ำขนาดเล็ก รวมทั้งสวนและตนไมภายในอาคาร ครอบคลุมสำหรับผูที่ 

อยูอาศัยในพื้นท่ีขนาดเล็กสามารถดูเปนตัวอยางและเก็บแนวคิดมาสรางสรรคให 

เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองตอไป 

 ที่ขาดไมไดคือ ขั้นตอนการจัดสวน ซึ่งผูที่มีพื้นท่ีขนาดเล็กอาจไดเปรียบ 

กวาพ้ืนท่ีขนาดใหญเพราะสามารถลดข้ันตอนบางประการลงไปได เชน ข้ันตอน 

การทำงานฮารดสเคป หรือขั้นตอนการปูหญาที่บางสวนอาจไมมี

 ปดทายดวยการดูแลสวนท่ีไมยากเกินไปสำหรับมือใหมท่ีจะลงมือดวยตัวเอง 

รวมถึงรูจักพรรณไมตาง ๆ ทั้งที่เหมาะและไมเหมาะในสวนขนาดเล็ก 

 สำนักพิมพบานและสวนหวังวา มือใหมจัดสวนขนาดเล็ก  เลมน้ีอาจเปน 

จดเร่ิมตนในการจดประกายความคิดและสรางแรงบันดาลใจในการจัดสวน รวมท้ัง 

แปรอุปสรรคของพ้ืนท่ีใหเปนโอกาสในการเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ในสวนของคุณ

 หลังอานหนังสือเลมนี้จบลง เรามั่นใจวามือใหมอยางคุณคงไมปลอยใหการ 

อยูอาศัยในพื้นที่จำกัดกลายเปนอุปสรรคของการสรางสรรคไอเดียดีๆ  ในสวน 

อยางแนนอน

สำนักพิมพบานและสวน

Preface
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 สำหรับมือใหมแลว การมีพื้นที่เล็ก ๆ ใหทดลองจัดทดลองปลูก 

ดูจะเปนจดเริ่มตนที่ดีที่ดูแลวไมหางไกลความเปนจริง ซึ่งนับเปนขอดี 

ของการมีพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งไมยากเกินไปที่จะจัดเอง อีกทั้งยังดูแลงาย 

ท่ัวถึง และใชเวลาไมนานนัก สวนขอยากสำหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 

คือ การบริหารพื้นที่อันจำกัดโดยแบงสัดสวนใหสามารถใชประโยชน 

ไดอยางสูงสุดตามความตองการของสมาชิกทุกคนในบานนอกเหนือ 

จากการเปนแคพ้ืนท่ีปลูกตนไม ซ่ึงเม่ือเปนเชนน้ีแลว เราจึงควรวางแผน 

กอนจัด ทั้งในแงการออกแบบและเทคนิคตางๆ เพื่อลดขอดอยของ 

พ้ืนท่ี รวมไปถึงวางแผนการทำงานเพ่ือใหทุกอยางดำเนินไปอยางราบร่ืน

เตรยมตัวเปนมือใหม

ตัวอย่าง



9มือใหมจัดสวนขนาดเล็ก 

 ◌ ลองพูดคุยถามความคิดเห็นสมาชิกในบานวาตองการพ้ืนที่ 

สำหรับทำกิจกรรมใดบาง แลวจัดลำดับความสำคัญและเช็ควากิจกรรมใด 

สามารถรวมไวในพื้นที่เดียวกันได

 ◌ สำรวจพื้นที่ ดูทิศทางลมและแสงแดด เพื่อกำหนดตำแหนง 

มุมนั่งเลนและสรางรมเงา

 ◌ ดูแนวทอประปา ทอสายไฟ บอเกรอะ บอซึม ฯลฯ เพื่อ 

หลีกเลี่ยงการวางตำแหนงพื้นที่ใชสอยหรือตำแหนงปลูกตนไม

 ◌ วัดขนาดของพื้นที่ที่ถูกตอง เขียนลงในแบบ เช็คตำแหนงของ 

ตนไมเดิมที่ตองการเก็บไว กำหนดลงในแบบราง

 ◌ สำรวจปญหาภายในพ้ืนท่ีแลวสังเกตจากตำแหนงตาง ๆ วาสวนใด 

ควรโชว เชน หองรับแขก หองน่ังเลน ซึ่งตองการมุมมองที่สวยงาม 

ก็กำหนดตำแหนงใหมองเห็นจดเดนของสวน และสวนใดควรปดบัง เชน 

มุมมองที่ไมเหมาะสมของเสาไฟ ลานซักลาง หรือมุมพักผอนสวนตัว 

เพื่อกำหนดตำแหนงตนไมสำหรับบังมุมมองเหลานี้

 ◌ สำรวจเสนทางเขา - ออก การขนดิน ขนตนไม วาตองใชเคร่ือง 

ทุนแรงหรือไม หากเปนบานท่ีมีเพ่ือนบานอยูติด ๆ กัน ควรบอกเพ่ือนบาน 

ไวกอนวาจะมีการขนยายตนไมและจัดสวนชวงใด หากมีงานฮารดสเคป 

เชน การทำบอ ยิ่งตองวางแผนใหจบตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อไมให 

กองดินไปวางเกะกะรบกวน 

เพื่อนบาน โดยเฉพาะผูที่อยู 

ตึกแถวหรือทาวนเฮาสซึ่งตอง 

ใชหนาบานรวมกัน

 เมื่อวัดแบบแปลนและ 

กำหนดตำแหนงตาง ๆ ไดแลว 

เขียนไวในกระดาษกอน แลว 

ลองมาดูเทคนิคตาง  ๆ  ที่ชวย 

ใหสวนขนาดเล็กของเราดู 

ไม เ ล็กอย า ง ท่ีคิด เ พ่ือนำ 

เทคนิคที่ไดใสไวในแปลนของ 

เรากอนจัดสวน

วางแผนกอนจัดสวน 

ตัวอย่าง



 เม ื ่อได แบบคร าว  ๆ  ของพื ้นท ี ่สวนแลว
ลองใชเทคนิคเหลานี ้สอดแทรกไว ในพื ้นที ่สวนดูบาง

อาจช วยให สวนของคุณ ดูไมแคบหรืออึดอัด

20วิธีพิชิตพื้นที่เล็ก 

ตัวอย่าง
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1สเต็ปสรางมิติ 
 แบงพื้นที่ ใชสอยโดยใชสเต็ปที่แตกตางเพื่อใหสวนเกิดมิติ มี 

ความสูง - ต่ำ และดูสนุกขึ้น เชน มีการยกระดับพื้นจากบริเวณทางเดิน 

สวนลางมายังจดน่ังเลนจดที่หนึ่งในสวน หรือการใชวัสดุปูพื้นที่แตกตาง 

เชน จากปูอิฐดินเผาบนลานรับประทานอาหาร แลวปูศิลาแลงแผน 

หนากวาบนลานน่ังเลน เพื่อใหเกิดขอแตกตางและเกิดเสนแบงทางสายตา 

แตท้ังน้ีควรออกแบบสเต็ปใหพอดีจังหวะกาวเพ่ือไมใหสะดุด และควรคำนึง 

ถึงความปลอดภัยในการใชสวนยามค่ำคืน ซึ่งหากออกแบบใหมีสเต็ปใน 

ตำแหนงท่ีตองเดิน ควรติดต้ังไฟสองบริเวณสเต็ปเหลาน้ีไวดวย และหาก 

ในบานมีผูสูงอายุหรือเด็กเล็ก อาจเลือกตำแหนงสเต็ปไวในสวนท่ีไมตอง 

เดินเขาไปใชงาน เชน สเต็ประหวางทางเดินและกระบะปลูกตนไม 

ดานขางที่ใชเปนที่นั่งไดดวย เปนตน

 ยกสเต็ปบริเวณที่นั่งใหดูแตกตางจากทางเดิน เปนจดรับสายตาและยังเพิ่ม 
ความนาสนใจใหสวน

ตัวอย่าง
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