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 เมื่อถามวาชอบสวนรูปแบบใด กวา 80 เปอรเซ็นตมักตอบ 
เปนเสียงเดียวกันวา “ชอบสวนที่รมรื่น เมื่อเดินเขาไปแลวรูสึกเย็นสบาย” 
แตจะมีวงเล็บนี้พวงตอทายวา “ขอที่ดูแลไมยากนะ” ซึ่ง ลักษณะของสวนที่ 
รมรื่นเย็นสบายนั้น ก็คือบรรยากาศของสวนเมืองรอน ที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นเอง 
สวนการดูแลที่ไมยากนั้น หมายถึงสวนเมืองรอนที่สามารถปรับตัวใหเขากับ 
ยุคสมัยของคนมีเวลานอยและอยูบานพื้นที่จำกัด ภาพของสวนเมืองรอน
สมัยใหมจึงมีขนาดไมใหญ มีตนไมไมมากเกินดูแล รวมทั้งมีพื้นที่ใชงาน
ไดอยางเหมาะสม 
 เมื่อมีผูคนใหความสนใจสวนลักษณะนี้มากเปนพิเศษ และใหความ 
สนใจกันมาอยางยาวนาน “มือใหมจัดสวนเมืองรอน” จึงอยากเสนอวิธีการ 
จัดสวนเมืองรอนเบื้องตน สำหรับผูที่ชอบสวนรูปแบบนี้ไดนำไปศึกษาและ 
ใชเปนพื้นฐานในการจัดสวน สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในสวน
ใหมีความชื้นเย็น เหมาะกับอากาศรอนอยางบานเรา 
 เนื้อหาในเลมจะชวยใหคุณไดรูจักสวนเมืองรอนดีขึ้น รวมทั้ง วิธีการ 
ออกแบบและจัดสวนใหเย็นสบาย องคประกอบที่รวมกันเปนสวนเมืองรอน 
และวิธีการจัดสวนเมืองรอนสมัยใหม ตลอดจนขอสงสัยตางๆ ที่มักมีผูถามกัน 
มากมาย ชวยไขขอของใจใหคุณเขาใจในความเปนสวนเมืองรอนดีขึ้น 
 ผูเขียนหวังวา เนื้อหาในหนังสือเลมนี้จะมีสวนชวยใหผูอานตอบโจทย 
ความชอบของตนเอง และนำความรูที่ไดไปตอยอดและประยุกตใหเขากับสวน 
ของคุณไดเปนอยางดี
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หากใหนึกถึง “สวนเมืองรอน” คุณจะนึกถึงภาพสวน 
ลักษณะใดกันบางคะ หลายคนมักนึกถึงภาพสวนที่ดูรมรื่น 
เขียวขจี เต็มไปดวยพรรณไมหลากหลายชนิด บางสวน 
อาจมีบอน้ำที่สรางบรรยากาศชุมชื้นเย็นสบาย ขณะที่สวน 
เมืองรอนของบางคนอาจเปนเหมือนสวนบาหลี มีรูปปน 
หนายักษและซุมประตูอิฐ ประกอบกับพรรณไมเขียวชุมชื้น 
มีดอกสีแดง - สมขึ้นแซมบาง สวนสวนเมืองรอนของคนมี 
พื้นที่เล็ก บางคนคิดวานาจะเปนสวนสมัยใหม มีระเบียงไม 
ตอเนื่องจากบาน ปลูกพรรณไมอยางไผหรือหมากเขียวริมรั้ว 
มีอางบัวและพรรณไมเล็กๆ ในกระถางวางเรียงราย ฯลฯ 
เทานี้ก็เพียงพอที่จะสรางบรรยากาศรมรื่นในบานหลังเล็กๆ 
ไดแลว

 จริงๆ แลวสวนเมืองรอนเปนอยางไรกันแน แลวสวน 
รูปแบบใดจึงจัดอยูในประเภทสวนเมืองรอน เรามาเริ่มตน 
คนหาคำตอบกันกอนดีกวาคะ

สวนเมืองรอน
คำตอบของ
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11มือใหมจัดสวนเมืองรอน

ÊÇ¹àÁ×Í§ÃŒÍ¹
ความหมายของ

สวนเมืองรอน หรือสวนทรอปคัล (Tropical Garden) 
มาจากรากศัพทของคำวา “Tropic” หมายถึง พื้นที่ทาง 
ภูมิศาสตรที่ตั้งอยูใกลแนวเสนศูนยสูตร ซึ่งสวนใหญอยูใน 
เขตอากาศแบบรอนชื้นและเต็มไปดวยพืชพรรณสีเขียวนานาชนิด 
แมจะมีบางบริเวณอยูในเขตภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นและมีพืชพรรณ 
ในเขตอบอุนอยูบาง แตก็เปนเพียงสวนนอย จึงเปนที่เขาใจกันวา 
สวนทรอปคัล หมายถึง สวนในเขตอากาศแบบรอนชื้น

ดังนั้น ลักษณะเฉพาะที่ชวยสรางใหสวนเปนสวนทรอปคัล 
ขึ้นมาไดก็คือ ชนิดของพรรณไมที่ปลูก สวนที่เต็มไปดวย 
พืชในเขตรอนชื้น ภาพรวมจะเนนโทนสีเขียวของไมใบเปนหลัก 
แมจะมีพรรณไมผลัดใบ ไมดาง สีสันจากไมใบหลากสีหรือ 
ไมดอกสีสดใสแซมอยูบาง แตก็เปนสวนนอย สิ่งเหลานี้ 
ชวยสรางจุดเดนใหสวนเขียวๆ และสรางเสนหที่นาหลงใหล 
ใหสวนเมืองรอนไดไมนอย 

ตัวอย่าง
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