


รวมสวนสวยหลากสไตล 
สำหรับคนรักสวน

ตัวอย่าง



เจาของ  ผูพิมพผูโฆษณา  บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ  ระริน  อุทกะพันธุ  ปญจรุงโรจน  กรรมการผูจัดการสายงานนิตยสาร  นวลจันทร  ศุภนิมิตร
บรรณาธิการที่ปรึกษา  สุภาวดี  โกมารทัต,  ผูชวยศาสตราจารยจิรายุพิน  จันทรประสงค,
ประมวล  โกมารทัต,  ประพันธ  ประภาสะวัต  บรรณาธิการอำนวยการ  เจรมัย  พิทักษวงศ
บรรณาธิการสำนักพิมพ  กาญจนา  เอนออน  บรรณาธิการ  ทิพาพรรณ  ศิริเวชฎารักษ
กองบรรณาธิการ  อิศรา  แพงสี,  สายสุนีย  อดุลเศรษฐพงศ  เลขานุการคณะบรรณาธิการ  สุรีรัตน  ตั้งตะธารากุล
ที่ปรึกษาฝายซับเอดิเตอร  มนทิรา  วงศชะอุม  ซับเอดิเตอร  ดวงตา  ศรีวุฒิวงศ   ศิลปกรรม  ปณณวัจน  ฤทธิเดช
ปรับภาพ  ดำรง  ลี้ิไวโรจน  รีทัช  พสุกิตติ์  จันทรแจง  บรรณาธิการภาพ  อภิรักษ  สุขสัย
ฝายภาพ  บานและสวน และ room  ภาพแปลน  รัตนิน  สุพฤฒิพานิชย
ผูอำนวยการฝายจัดการสำนักพิมพ  ชัชฎา  พรหมเลิศ  พิสูจนอักษร  พลอยชมพู  อำไพ,  อัมพิกา  นันทิกาญจนะ
คอมพิวเตอร  วีณา  บุตรโต  ประสานงานการผลิต  ไตรรัตน  ทรงเผา
ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาดนิตยสาร  น้ำทิพย  เงินแยม
ฝายการตลาดและสื่อสารแบรนด  ศุภมิต  นำประดิษฐ,  จุรีพร  ชัยสงคราม,  วันวิสา  จันดา

เจาของลิขสิทธิ์
บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพคร้ังแรกในประเทศไทย ป พ.ศ. 2553
© Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd.
First published in Thailand in 2010
by Amarin Printing and Publishing Public Co., Ltd.

ขอความและรูปภาพทั้งหมดในหนังสือนี้ เจาของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ  
การคัดลอกสวนใด  ๆ  ในหนังสือนี้ไปเผยแพรในทุกรูปแบบ ตองไดรับอนุญาตจากเจาของ 
ลิขสิทธิ์กอน ยกเวนการอางอิงเพื่อการศึกษาและการวิจารณ

สำนักงาน
บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน)
65/101 - 103 ถนนชัยพฤกษ (บรมราชชนนี)
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท 0-2422-9999 ตอ 4278
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4078
E-mail: info@amarin.co.th
Homepage: http://www.amarinpocketbook.com

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 

คูมือการจัดและตกแตง
สวนในบาน เลม  31

ตัวอย่าง



 สำหรับผูท่ีติดตามอานนิตยสาร บานและสวน และ room มาอยางตอเน่ือง 
คอลัมนสวนนับเปนคอลัมนที่ผูอานใหความสนใจมากเปนพิเศษ   จนมีการ 
สอบถามหรือแจงแหลงขอมูลเขามามากมาย  ขณะเดียวกันก็มีหลายทานท่ีพลาด 
การติดตามภาพและเร่ืองราวของสวนเหลาน้ีจากหนานิตยสารไปอยางนาเสียดาย 
สำนักพิมพบานและสวนไดเล็งเห็นความสำคัญของส่ิงเหลานี้  จึงรวบรวมและ 
คัดสรรสวนสวยท่ีนาประทับใจและเต็มเปยมไปดวยไอเดียตาง  ๆจากหนานิตยสาร 
ทั้งสองเลมในชวง 2 - 3 ปที่ผานมาไวในเลมเดียวกัน  ซึ่งหลายสวนเคยไดรับ 
รางวัล “10 สวนสวย” ประจำป  จากนิตยสารบานและสวนมาแลว  เพื่อให 
ผูอานไดใชเปนแนวทาง  เม่ือตองการจัดสวนหรือปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนอกบานเม่ือใด 
สามารถพลิกหาไอเดียหรือภาพตัวอยางไดทันที
 ภายในเลมนำเสนอภาพสวนสวย 20 สวน  โดยคัดสรรรูปแบบที่กำลัง 
อยูในความนิยม  ท้ังสวนทรอปคัลโมเดิรน  สวนอังกฤษสมัยใหม  สวนอิตาลี 
และสวนโมเดิรนสุดเก  อีกทัง้ยังสรุปเน้ือหาในดานแนวคิดการออกแบบ  การจัดแบง 
พื้นที่เพื่อใชประโยชน  รวมทั้งไอเดียการตกแตงและแปลนสวนใหผูอานไดดู 
เปนตัวอยาง  ซ่ึงสำนักพิมพบานและสวนหวังวาหนังสือเลมน้ีจะเปนแรงบันดาลใจ 
ใหกับผูที่กำลังคิดจะจัดสวนหรือคนรักสวนทุกทานไดเกิดกำลังใจและคนหา 
แนวทางจากความชอบและความเหมาะของตนเองไดตอไป…
 มาสนุกกับการจัดแตงสวนสวยๆ กันเถอะคะ…
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ปลูกบานและเรือนไทยรอบสระน้ำ
เพื่อใหมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม
และใหลมพัดพาความเย็นเขาสูตัวบาน
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แนวถนน

บริเวณสวนเกา
ซึ่งนับวันตนไมตางเติบโตสมบูรณขึ้น
บริเวณนี้เปนที่ตั้งของบานเรือนไทย
และเรือนรับรอง

ทุงนา

 1. เรือนรับรอง
 2. เรือนไทย
 3. บานพักคนงาน
 4. ศาลาทาน้ำ
 5. โรงจอดรถ
 6. สระน้ำ
 7. รองน้ำสาธารณะ

Plan

บาน
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 บานทรงไทยประยุกตของ “ปาจ๊ิ” - อัจฉราพรรณ ไพบูลยสุวรรณ นักแสดงผูมากฝมือ นอกจากบาน 
จะนาอยูแลว บริเวณโดยรอบยังรายลอมไปดวยตนไมใหญนอยของสวนเมืองรอนที่ดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติของ 
ทองทุง  ปาจ๊ิเลาวา  ซ้ือท่ีดินผืนแรกเม่ือหลายปกอน ซ่ึงเปนบริเวณท่ีปลูกบานในปจจุบัน และตอมาไดซ้ือท่ีดินเพ่ิม 
จึงขยายพื้นที่สวนออกไปจากเดิมอีกหนึ่งแปลง สวนแหงนี้จึงมีสองสวน คือสวนเกาและสวนใหม
 จากเดิมพื้นที่แหงนี้เต็มไปดวยตนไมใหญที่รกทึบ เมื่อไดนักจัดสวนอยาง  คุณมณฑล จิโรภาส เขามาชวย 
ปรับปรุงพ้ืนท่ี จึงจำตองตัดตนไมใหญออกไปหลายตนเพ่ือเปดมุมมองและใชงานไดสะดวก จากน้ันปรับทางเดิน 
ใหม  ออกแบบสระน้ำและสนามหญาใหดูโปรงตา รวมท้ังทำใหสวนเกาและสวนใหมดูเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองกัน 
ท้ังจากการปลูกพรรณไมใหดูตอเนื่อง  และขุดสระรูปทรงธรรมชาติในลักษณะเดียวกับสระน้ำเดิมเพื่อนำดินมา 
ถมท่ี ปรับเนินดินและทางน้ำใหไหลลงสระและบอพักซึ่งกระจายอยูทั่วไปในสวน เพื่อไมใหน้ำขังตามสนามหญา 
ซึ่งหลังจากจัดสวนแลวเสร็จ  ปาจิ๊บอกวา นอกจากรมรื่นสวยงามแลว  ยังใชงานไดมากขึ้น เนื่องจากผูออกแบบ 
ไดกำหนดใหมีลานตางๆ สำหรับทำกิจกรรมและจัดวางที่นั่งสำหรับพักผอนตามจุดตางๆ ในสวน
 เนื่องจากสวนมีพื้นที่กวางใหญ แมจะตัดตนไมออกไปบางก็ยังคงเหลือไมดอกหอมไวหลายตน  รวมทั้ง 
ปลูกใหมเพิ่มเติมดวย เชน จันทนกะพอ ลำดวน สายหยุด รสสุคนธ เขี้ยวกระแต หอมหม่ืนลี้  หอมเจ็ดช้ัน 
จำป และจำปา นอกจากน้ียังมีไมไทยอีกหลายตนซ่ึงหาดูไดไมงายนัก อยางมะขวิด ชมพูน้ำดอกไม  และไครหอม 
สวนตนท่ีขาดไมได ไดแก ชงโคและจามจุรี ตนไมสัญลักษณประจำคณะอักษรศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันท่ีปาจ๊ิเคยร่ำเรียนมา ซ่ึงเม่ือวันเวลาผานไป ตนไมนอยใหญเหลาน้ีตางเติบโตสมบูรณข้ึนดวยความเอาใจใส 
ดูแลของผูเปนเจาของ จนกลมกลืนเปนธรรมชาติและเขากับสภาพแวดลอมโดยรอบ

11

ตัวอย่าง



12

A. ศาลาพักผอนริมน้ำ  เปนมุมพักรอนที่แสนสบาย
B. ทำลานวงกลมตอเนื่องกับทางเดินเปนระยะ
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ลักษณะตัวบานเปนบานไมชั้นเดียวยกระดับ
มีระเบียงไมกวาง  และเจาะชองพื้นบางสวน
สำหรับใหตนไมเติบโต
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ทัศนียภาพอันกวางใหญของสระ
และพื้นที่สวนโดยรอบ
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