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คุณเคยอยูบานในวันที่ไฟฟาดับบางหรือเปลา ณ เวลาน้ันเรามักเห็นความสำคัญ  
ของแสงไฟและพลังงานไฟฟาอยางท่ีสุด แตหากบานของคุณถูกออกแบบมาใหเอ้ือ  
ตอแสงธรรมชาติ ปญหาเหลาน้ีอาจเบาบางลง เพราะการออกแบบท่ีดีมักชวยแกไข  
ปญหาไดเสมอ...  
 ขณะเดียวกันหากคุณเปนผูหนึ่งที่หลงใหลบรรยากาศธรรมชาติชวงค่ำคืน ลอง  
สังเกตวา ทามกลางแสงสลัวในวันที่มีแสงจันทรฉาย แมไมสวางเทาชวงกลางวัน  
แตแสงสลัวน้ันกลับสรางเสนหที่นาคนหาและสรางความงามไดอยางคาดไมถึง 
 ดังนั้น หากเราสามารถเลือกใชและออกแบบจัดวางตำแหนงของแสงไฟในสวน  
ไดอยางเหมาะสม ใหคลายแสงจันทรฉายในชวงค่ำคืน สวนของคุณจะสวยไดแม  
ในคืนท่ีไรจันทร นอกจากนี้แสงไฟยังชวยใหคุณรูสึกปลอดภัย ชวยยืดระยะเวลาการ  
ใชสวนใหคุณไดอีก การรูจักเลือกโคมไฟใหเหมาะกับการใชงาน รวมทั้งจัดงานระบบ  
ทีด่ ี มสีวติชปดเปดแยกสวน สามารถหร่ีแสงไฟไดในคนืท่ีฟาสวาง จะชวยใหเราใชไฟ  
ไดอยางคุมคาและเหมาะสม ชวยประหยัดทั้งงบประมาณและพลังงานไดอีกทางหน่ึง  
 “Outdoor Lighting Design สรางสรรคแสงไฟในสวนสวย” เลมนี้ สามารถชวย  
คณุได ทัง้ในแงการออกแบบแสงไฟเพือ่เพ่ิมสนุทรยีะและเพ่ือใชงาน ไอเดยีสรางสรรค  
โคมไฟไวใชเอง ตลอดจนความรูพื้นฐานเรื่องแสงไฟในงานแลนดสเคปที่ควรรู  
 หากคุณเปนผูหน่ึงท่ีรักสวน แตมักไมคอยไดใชงานพราะกลับบานค่ำ แสงไฟ  
ในสวนจะชวยใหคุณสามารถชมและใชสวนไดอยางคุมคาแมในเวลาค่ำคืน...ขอให  
ทกุทานสนุกกับการสรางสรรคแสงไฟในสวนกนันะคะ 
 

สำนกัพิมพบานและสวน 
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7 Case Studies ที่ออกแบบ  
แสงไฟหลากรูปแบบได�น�าสนใจ  
Casa de La Flora อาคารทนัสมยั  
กับแสงไฟที่เน�นให�เห็นโครงสร�าง  
และพืน้ผวิ  Indigo Pearl แสงไฟ  
สีน้ำเงินส�งให�งานอินดัสเทรียล  
สสีนมิดแูปลกตา  Paresa แสงไฟ  
ใต�น้ ำกะพริบพราวท� ามกลาง  
สวนป�าธรรมชาติ มองสวนเมือง  
ร�อนผ�านม�านไทรที ่ Banyan Tree  
และสวนในบ�าน 3 หลงัท่ีสร�างสรรค�  
พื้นที่สำหรับใช�งานยามค่ำคืน  
สงบ อบอุ�น ปลอดภัย และ  
น�าใช�งาน เหมาะกบัไลฟ�สไตล�ของ  
คนเมือง 
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ทะเลยามเย็นใหแสงสีที่สวยงาม 

ชมทะเล ณ บ�านดอกไม�

 HOUSE OF FLOWERS
ธรรมชาติอันงดงามของทองทะเลและชายหาดเงียบสงบท่ีทอดตัวยาว มองเห็นแสงจากวิลลาริมหาด  
อยูลิบ ๆ  ชวนใหใครตอใครตางอดใจไมไดที่จะเดินเขาไปสัมผัสบรรยากาศใกล ๆ  
 Casa de La Flora หรือ  “บานแหงดอกไม”  บูติกรีสอรตริมทะเลขนาด  36 หอง หองพัก  
แตละหลังดีไซนเปนรูปทรงเหล่ียมคลายกลอง มีการตกแตงแบบมินิมัล เนนความน่ิงและนอยแตดูดี โชว  

เสนสายและเสนหของปูนเปลือยและผนังหิน ซึ่งความหมายของบานแหงดอกไมนั้นแฝงนัย  
อยูที่ชื่อของหองพักแตละหลัง ที่ตั้งตามชื่อของตนไมและดอกไมที่ใชในงานพระราชพิธี  
ของไทย เชน Pino (สน) Pipal (โพธิ์) Canna (พุทธรักษา) ฯลฯ  
 นอกจากสถาปตยกรรมที่โดดเดน  Casa de La Flora ยังมีสวนสีเขียวท่ีชวยเสริม  
ใหตัวอาคารเดนขึ้นและลดทอนความแข็งกระดางของซีเมนต อีกท้ังเปดมุมมองใหเห็นหาด  
และความงามของทองทะเล ภาพรวมของสวนเปนสวนทรอปคัลโมเดิรน ออกแบบเปน  
กระบะทรงเหล่ียมเพ่ือใหดูแลงาย มีทางเดินซิกแซ็กคลายรากพืชที่จะนำพาเราไปสูตนไม  
และดอกไมซึ่งก็คือวิลลาแตละหลังนั่นเอง  
  พรรณไมในสวนกำหนดใหเปนโทนสีเขียว  -  ขาว  โดยปลูกพรรณไมอยาง  
พุดเศรษฐี พุดศุภโชค พลับพลึง บัวดิน อากาเว สวนไมคลุมดินปลูกถ่ัวเปรูดอกเหลือง  
เล็ก  ๆ  แตมบนแปลงสีเขียว เช่ือมโยงกับหญาเทียมบนหลังคาของวิลลาแตละหลัง  

สวนไมใหญนั้นมีเพียงมะพราวท่ีปลูกเพ่ือเช่ือมโยงบรรยากาศจากภายในรีสอรตไปสูชายหาดริมทะเล 
  นอกจากความงามในชวงวันแลว ยามเย็นเม่ือดวงอาทิตยลับขอบฟายังมีแสงสีทองแตงแตมบน  
ผืนฟาเปนภาพประทับใจที่งดงาม จวบจนพลบค่ำ แสงไฟอุน  ๆ  จากอาคารท่ีเช่ือมโยงมายังสวนยังชวย  
แตงแตมใหบรรยากาศดูงดงามไปอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งเร่ืองของแสงไฟนั้น เนนการใชงานบริเวณทางเดิน  
และสรางบรรยากาศ คอืไมสวางจนเปดโลง ขณะเดียวกันกค็ำนงึในแงความปลอดภยัของผูใชงานควบคูกัน  
  นอกจากในสวนของวิลลาท้ัง  36 หลังแลว ยังมีพื้นท่ีสวนกลางอยางสระวายน้ำ สปา และ  
หองสมุด หองอาหาร La Aranya ซึ่งสามารถปรับพื้นท่ีบนหลังคาเปนปารตี้เอาตดอรเล็ก ๆ ยามเย็นไดอยาง  
เหมาะเจาะ หรือนั่งบริเวณสนามหญาดื่มด่ำชมแสงอาทิตยสุดทายของวัน   
  สวนหองอาหารอีกแหงที่อยูดานนอกคือ Ingfah มีพื้นที่เอาตดอรสำหรับนั่งกินดื่มสบาย ๆ แบบ  
อิงหมอนชมฟาทามกลางแสงไฟสีฟาที่ชวยสรางบรรยากาศยามค่ำคืนใหเย็นสบายตาข้ึน   
  หากใครกำลังมองหาสถานที่พักผอนในชวงวันหยุด ที่นี่เปนอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะมีทั้งหองพัก  
แบบสงบสวนตัวทามกลางวิวทะเล ขณะเดียวกันหากตองการบรรยากาศโรแมนติกและแสงสี ก็สามารถ  
เดินขามฝงมาใชบริการไดที่หองอาหารเชนกัน 

   ออกแบบสวน T.R.O.P.   ออกแบบแสงไฟ APLD
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หองพักเปดรับมุมมองของสระวายน้ำและทะเล  
เหมาะสำหรับการพักผอนเพื่อเติมพลังในวันพิเศษ 

- มุมมองจากภายนอก  
เห็นแสงไฟที่ช�วยเพ่ิมความเด�นให�ตัวอาคาร - 
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01 มุมมองภายในหอง Beachfront Suite Pool Villa 
มองเห็นวิวทะเลยามพระอาทิตยใกลตกดิน 
 
02 จัดวางประติมากรรมสีบลอนดทองเปนจุดเดนให  
พื้นที่สวน แลวติดตั้งไฟสองสวางตามจุดตาง ๆ ทำให
ประติมากรรมและพื้นที่สวนดูสวยงามนาเขามาใชงาน  
 
03 ประติมากรรมท่ีออกแบบโดย Anon Pairot Design   
Studio ถูกเนนดวยแสงไฟที่สองใหเกิดประกายยามค่ำ 

01

02 03
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01 ติดไฟสองทางเดินซอนไวกับผนังหินตามเสนทางไป  
สูรมิหาด เกิดเอฟเฟกตของแสงเงาบนทางเดนิเปนระยะ 
 
02 ปลูกอากาเวไมมีหนามที่มีรูปทรงกราฟกบนพ้ืนหิน  
ขาวเม็ดละเอียด โชวความมินิมัล เม่ือเติมแสงไฟ  
เขาไป เกิดภาพสะทอนทรงตนไมที่สวยงาม  
 
03 ออกแบบแสงไฟสำหรับสองผนังหิน สะทอนใหเห็น
เท็กซเจอรที่สวยงาม 
 
04  เอฟเฟกตของแสงไฟจากการสะทอนของไฟฝงพื้น  
ทีส่องขึน้ดานบน เกิดแสงเงาท่ีสวยงาม  

01 02

03 04
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บรรยากาศบนหลังคาหองอาหาร La Aranya 
มุมน้ีเปนอีกบริเวณหน่ึงที่เหมาะสำหรับชมพระอาทิตยตก พื้นหลังคาปูดวยหญาเทียมสีเขียวเรียบ  

เหมาะเปนพื้นที่สังสรรคในชวงเวลาพิเศษ 

ตัวอย่าง
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