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Garden Details 4  

 กวาจะเปนสวนหนึ่งสวนตองผานกระบวนการคิด ลงมือ และสรางสรรค หลังจากกำหนดสไตลหรือรูปแบบ 
สวนแลว ส่ิงสำคัญไมย่ิงหยอนไปกวากันคือ การเลือกองคประกอบท่ีสอดคลองกับรูปแบบสวน จะชวยใหสวนมีเอกภาพ 
และสรางเสริมบรรยากาศที่เดนชัดใหสวนน้ันมากข้ึน  
 ในปจจุบันที่ความคิดของผูคนเปดกวาง คนสวนใหญใหความสนใจกับสวนรูปแบบแปลกใหมที่สวยเกและ 
เหมาะกับการใชงาน อีกทั้งในทองตลาดยังมีการผลิตองคประกอบและของตกแตงหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใชงาน 
แตกตางกันไป รวมไปถึงการประยุกตสรางสรรคของผูออกแบบและเจาของบานเอง นำของที่มีอยูเดิมหรือของที่ไมใชแลว 
มาตกแตงเพิ่มเติม 
 หลังจากที่สำนักพิมพบานและสวนไดผลิตหนังสือ  Garden  Details  เลมแรก เลมที่ 2 และ 3 ไปแลวนั้น 
ไดรับการตอบรับจากผูสนใจเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีการถามถึงไอเดียการตกแตงรูปแบบใหม  ๆ  อยูเสมอ มาในปนี้ 
จึงผลิต Garden Details 4 ขึ้น โดยเพิ่มเนื้อหาในสวน “ไอเดียจากของเกาหรือของใชแลว” เพื่อสงเสริมแนวคิดการนำ 
สิ่งของท่ีมีอยูเดิมมาประยุกตใหเกิดประโยชน ชวยลดตนทุน และสรางความภาคภูมิใจท่ีไดชวยลดปริมาณขยะใหโลกดวย
 สำหรับผูที่คิดจะตกแตงสวนและกำลังมองหาตัวอยางขององคประกอบตาง  ๆ  ในสวน Garden  Details  4 
เลมนี้สามารถใชเปนแนวทางไดดี เนื้อหาภายในเลมประกอบดวยภาพตัวอยางของดีเทลตาง  ๆ   ตั้งแตทางเขาและรั้ว 
ผนัง ทางเดินและพ้ืนสวน ลานและระเบียง น้ำตก น้ำพุ ไฟ เฟอรนิเจอรสวน ประติมากรรมและของตกแตง 
ตลอดจนไอเดียสรางสรรคตาง ๆ ทั้งจากของที่ทำขึ้นใหมและของที่มีอยูเดิม
 ทั้งน้ีตองขอขอบคุณเจาของบานและเจาของไอเดียทุกทานที่กรุณาใหทีมงานเขาไปถายภาพ เพื่อนำมาเผยแพร 
และใชเปนแนวทางสำหรับคนรักสวนทานอื่น  ๆ  ตอไป

สำนักพิมพบานและสวน

ตัวอย่าง
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Garden Styles 
ความสำคัญของดีเทลในสวน
รูปแบบสวนและดีเทล
    01 สวนโมเดิรน  
 02 สวนทรอปคัล  
 03 สวนอังกฤษ  
 04 สวนพื้นที่จำกัด
 05 สวนพอเพียง  
Garden Details 
    01 รั้วและประตู
  02 ผนังแบงสัดสวน
 03 ทางเดินและพื้นสวน
 04 ในสวนน้ำ
 05 เฟอรนิเจอรสวน

06 โคมไฟและแสงสวาง
 07 ของตกแตงสวน
  - ภาชนะใสตนไม
  - บานนก
  - ประติมากรรมและตุกตาประดับสวน
  - ของตกแตงอื่น ๆ
 08 ไอเดียการตกแตง
  - ในสวนเด็ก
  - สรางเรื่องราวในสวน
  - สรางจุดเดน
  - กวางกวากวาง
  - สรางความตอเน่ือง
  - แกปญหาสวน
  - ไอเดียจากวัสดุเหลือใช

8
9

10
14
19
23
26
30
32
45
54
67
78

96
104
105
115
119
123
128
129
134
137
143
146
149
151
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ความสำคัญของดีเทลในสวน
 สวนแตละรูปแบบมีเอกลักษณเฉพาะตัว การสรางบรรยากาศสวนดวยของตกแตงและดีเทลตาง  ๆ  ชวยใหภาพรวมของสวน 
มีความชัดเจนขึ้น ดังน้ันการเลือกดีเทลในสวนจึงมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการเลือกรูปแบบสวน หากเปรียบการเลือกรูปแบบสวน 
เหมือนการกำหนดเคาโครงเร่ือง ดีเทลในสวนก็นาจะหมายถึงเสื้อผาของตัวละคร รวมไปถึงส่ิงของประกอบฉากที่ชวยใหละครเร่ืองน้ัน  ๆ 
มีความสมจริงและแนบเนียนขึ้น 

ตัวอย่าง
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รูปแบบสวนและดีเทล
 หากแบงรูปแบบสวนตามกระแสความนิยมและความเปนไปของวิถีชีวิตผูคนสวนใหญ โดยเฉพาะคนเมืองที่มักออกจากบาน 
เพื่อเดินทางไปทำงานแตเชา และกลับถึงบานหลังดวงอาทิตยตกดิน เวลาที่ไดใชสวนจึงอยูในชวงค่ำและวันหยุดเสาร - อาทิตย ซึ่งเปน 
วันหยุดที่คนสวนใหญตองการพักผอน เมื่อเกิดขอจำกัดเชนนี้ คนสวนใหญจึงตองการสวนที่ดูแลงาย ใชงานไดนาน นอกจากนี้ 
ยังมีขอจำกัดอื่น  ๆ เชน พื้นที่ ซึ่งเปนตัวแปรในการกำหนดสภาพสวนเชนกัน ทำใหรูปแบบสวนในปจจุบันมีสภาพที่แปรเปลี่ยนไปจาก 
ในอดีต ในที่นี้ขอยกตัวอยางสวน 3 รูปแบบกับอีก 2 ประเภทที่มีเอกลักษณและดีเทลท่ีแตกตางกัน 

ตัวอย่าง
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01สวนโมเดิรน  

“นอยแตมาก” : เนนความเรยบงาย
 สวนรูปแบบนี้ใชตนไมแตพอดี เพิ่มความเปนฮารดสเคปเขาไปมากสักหนอยอยางละครึ่ง  ๆ แตการ 
จัดสวนลักษณะนี้ควรพิจารณาสภาพแวดลอมโดยรวมของพื้นที่ประกอบดวย หากสวนมีสภาพเปนพื้นที่ 
กวางโลงรับแสงแดดเต็มที่ ควรเพ่ิมตนไมใหญไวในตำแหนงท่ีสามารถบังแดด เชน ริมรั้ว มุมที่บังตัวบาน 
และบริเวณมุมนั่งเลน เพื่อสรางความรมรื่นกอน แลวจึงคอยจัดสวนดานในแบบเรียบงาย แตหากอยูใน 
พื้นที่ขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ไดรับรมเงาของตัวบานและรมเงาตนไมจากบานขางเคียงอยูแลว สามารถลด 
ปริมาณตนไมไดตามความเหมาะสม
 โดยหลักการแลว สวนลักษณะนี้ เนนความเรียบงาย ไมซับซอน การเลือกดีเทลมาใสในสวน 
จึงควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เรียบงาย ไมเนนลวดลายสลับซับซอน อาจเปนพียงลายกราฟก 
เสนตรง เสนโคง วงกลม สี่เหล่ียม หรือสามเหลี่ยมเทานั้น สวนวัสดุอาจประยุกตใชไดหลายชนิด หรือ 
ใชวัสดุมากกวาหน่ึงชนิดในหน่ึงช้ินงาน เชน เฟอรนิเจอรไมบนโครงโลหะรูปแบบเรียบงาย หรือผนังน้ำตก 
ซีเมนตดิบบางสวนปะผิวหนาดวยเซรามิก เปนตน

ฮารดสเคปที่ออกแบบโดยใชเสนสายแบบกราฟก 
และแสงไฟเปนสิ่งที่นิยมใชในสวนโมเดิรน

อางน้ำพุไดรมเงาจากไมใหญ 
เพื่อลดปญหาตะไครเขียว

ตัวอย่าง
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ปลูกหลิวไตหวันสลับกับแนวทางเดิน
เพื่อลดความแข็งของซีเมนต

ตัวอย่าง
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ประติมากรรมขนาดใหญ 
เหมาะกับสวนแนวโมเดิรน

ของตกแตงสวนที่ใชรูปทรงกลม
มาตกแตงใหลอรับกัน ตัวอย่าง
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02
สวนโมเดิรนทรอปคัลที่ปรับพื้นที่ใหเรียบโลงมากข้ึน 
โดยใชเสนตรงเขามาชวยในการออกแบบ

สวนทรอปคัลในบานไทยประยุกต
ที่ใชพรรณไมเมืองรอนมาตกแตง

สวนทรอปคัล  
“เมืองรอนที่ไมรก” : ใชองคประกอบอยางน้ำ ไม และอิฐ
 สวนทรอปคัลหรือสวนเมืองรอน หมายถึง สวนท่ีใชพรรณไมในเขตรอนมาตกแตงรวมกับองค- 
ประกอบอื่นๆ  ที่เปนธรรมชาติ ชวยใหภาพรวมของสวนเปนไปในลักษณะรอนชื้น อยางน้ำ หิน ไม และอิฐ 
สวนทรอปคัลนิยมนำน้ำเขามาเปนสวนประกอบเพราะใหความรูสึกเย็นชื้น น้ำที่วาอาจเปนโองหรืออางใสน้ำ 
บอน้ำ และน้ำตกแนวธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ องคประกอบอื่น  ๆ  อยางเฟอรนิเจอรสวนหรือลานนั่งเลน 
นิยมใชวัสดุจำพวกไมในรูปแบบเรียบงายหรือดิบชื้น สวนพื้นสวนนิยมปูดวยอิฐหรือหิน ซึ่งเปนวัสดุที่มี 
ความเปนธรรมชาติและใหสีสันแบบโทนรอน เชน แผนหินทรายและศิลาแลง เปนตน 
 สวนทรอปคัลที่นิยมจัดในเมืองไทยตั้งแตในอดีตถึงปจจุบันมีทั้งท่ีตกแตงแนวสวนปาเมืองรอนให 
บรรยากาศแบบป าดิบชื้น สวนบาหลีที่มีเอกลักษณของประติมากรรมประจำชาติ แตในระยะหลังความนิยม 
ของสวนทั้งสองรูปแบบนี้เริ่มลดลง ปจจุบันสวนทรอปคัลมีการปรับใหเรียบงายและทันสมัยมากขึ้นตามวิถีการ 
อยูอาศัย โดยเฉพาะบานซ่ึงมีพื้นที่ไมใหญนัก สวนแนวโมเดิรนทรอปคัลจะชวยใหเกิดความรูสึกโปรงโลง 
และดูปลอดภัยจากสัตวมีพิษมากขึ้น ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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