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ส า ร บ ัญ 

บ้านสวยและการตกแต่ง
56	 บ้านคนกับแมวในโลกคู่ขนานของไอซ์ซึ
	 เจ้าของ : คุณณัฐรัตน์	 นพรัตยาภรณ์
	 ออกแบบสถาปัตยกรรม - ตกแต่งภายใน : Junsekino Architect
 and Design
	 ออกแบบสวน : Kaizentopia
	 ก่อสร้าง : GA House
	 ตกแต่งภายใน : Akepakin Interior and Construction
72 DOX House	 บ้านท่ีคนและน้องหมาได้แชร์ความสุขกัน
	 เจ้าของ : คุณนรวีร์	 วัยนิพิฐพงษ์	
	 ออกแบบสถาปัตยกรรม - ตกแต่งภายใน : EKAR Architects
	 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : Landscape Architects 49 Limited
	 ก่อสร้าง : GRD + RHive Design and Consultant

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
14	 เร่ืองพิเศษ : การออกแบบบ้านท่ีเป็นมิตรต่อสัตว์เล้ียง
24 Home Expert : Design for Cats & Dogs  
 8 ดีเทลออกแบบบ้านเพ่ือแมวและสุนัข

สารคดีและเรื่องน่ารู้
32	 บ้านและสวน Pets : บ้านและสวน Pets Modeling
38	 บ้านและสวน Pets : 8 ปัญหาพฤติกรรมของน้องหมาท่ีเจอบ่อย
	 พร้อมวิธีแก้ไข
44	 บ้านและสวน Pets : ไขความลับพฤติกรรมแมว
48	 บ้านและสวน Pets : Cat Playground	 สวนสนุกของเจ้าเหมียว
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ส า ร บ ัญ 

ไม้ประดับและการจัดสวน
116 Plant Library : ไม้ต้นดอกสวยแปลก	 กลิน่หอมจรงุใจ
118 Garden Expert : Dog Park	 พืน้ท่ีส�าหรบัสตัว์เล้ียง
132	 สวนน�า้ตกเลก็  ๆของคนรกัหมา
	 เจ้าของ : คณุกฤษฎา	 ทากร
	 ออกแบบ : บรษิทัเฮ้าส์ 51	 สตดูโิอ	 จ�ากดั (HAUS 51 Studio)
	 โดยคณุภาสกร - คณุสภุานนัท์	 เอกจโิรภาส
144	 สวนผสมความสขุของคนรักต้นไม้	 สวน / เป็ด / น�า้
	 เจ้าของ : คณุเจนรชั - คณุธนพร	 เจยีมมานสิกลุ
	 ออกแบบ : Murraya Garden โดยคณุฐาปนติ	 โชตกิเสถยีร

บ้านสวยและการตกแต่ง 
88	 บ้านมนิมิลัพร้อมพืน้ทีส่เีขยีวให้น้องหมาวิง่เล่น
	 เจ้าของ : คณุพโีรรส	 เปลีย่นเชาว์	 และคุณพดุตาน	 มติรานันท์
	 สถาปนกิ : blankstudio โดยคณุศตวชัร	 ขัตลวิงศ์
	 ออกแบบโครงสร้าง : คณุพิลาวรรณ	 พิรยิะโภคยั
	 ภมูสิถาปนกิ : H2O Design Co., Ltd.
102	 บ้านแคทคาเฟ่	 สร้างสเปซภายในให้เป็นโลกทัง้ใบของแมว
	 เจ้าของ : คณุหมงิและคณุมอ็บ
	 ออกแบบ : Ponna Studio โดยคณุพร	 เลาหสขุเกษม

ผลิตภัณฑ ์ - ของตกแต่ง 
51	 ช่างสรร : รวมนวัตกรรมเพือ่สุขภาพคนและสตัว์เล้ียงในบ้าน
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การออกแบบบ้าน
ที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง
	 อันตรายหรือโรคภัยต่าง  ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นกับสัตว์เล้ียงจากปัจจัยภายนอกเป็นส่ิงท่ี 
ควบคุมได้ยาก	 เช่น	 โรคติดต่อ	 หรือพาหะนำาโรคที่มากับธรรมชาติ	 แต่สภาพแวดล้อม 
ภายในบ้านเป็นเรื่องท่ีเราสามารถออกแบบได้เอง	 ซึ่งจะช่วยให้สัตว์เล้ียงปลอดภัยและ 
มีสุขภาพท่ีดีได้อย่างแน่นอน	 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน  Research &  
Innovation for Sustainability Center (RISC)	 จึงได้ศึกษาการออกแบบบ้านท่ีเป็น 
มิตรต่อสัตว์เล้ียง	 และแนะนำาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อความ 
สบาย	 ปลอดภัยและห่างไกลโรคของสัตว์เล้ียง	 โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีควรคำานึงถึง	 ได้แก่	 
ความรู้สึกสบาย	 การจัดการพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวมีคุณภาพ	 และการเลือกวัสดุ 
ที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง	 มีรายละเอียดอะไรบ้างมาดูกัน

เ รื่ อ ง พิ เ ศ ษ
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หน่วย : เซนติเมตร
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Design for Cats & Dogs  
8 ดีเทลออกแบบบ้านเพื่อแมวและสุนัข
 เม่ือน้องแมวน้องหมาเข้ามาอยู่ในบ้านกับเรา มีหรือท่ีเหล่าทาสจะยอมให้อยู่แบบธรรมดา เพราะการเห็นเจ้านาย 
มีความสุขก็ท�าให้เรามีความสุขด้วยเช่นกัน มาดู 8 ตัวอย่างการออกแบบส�าหรับน้องแมวน้องหมา ซ่ึงสามารถน�าไป 
เป็นไอเดียปรับใช้กับพื้นที่บ้านได้

1. ตู้ติดผนัง  โครงคร่าวไม้  กรุไม้อัด  ปิดผิวลามิเนต
2. แท่นไม้ตัดเป็นวงกลม  ปิดผิวลามิเนต  ยึดกับ
โครงท่อเหล็กกลมดัดโค้ง  พ่นสี
3. เสาเหล็กกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
60  มิลลิเมตร  พันเชือกมนิลา
4. ที่นั่งชั้นบนทำาโครงเหล็กรับนำ้าหนัก  และทำาเป็น
ตู้ลิ้นชักโครงคร่าวไม้  กรุไม้อัด  ปิดผิวลามิเนต
5. เบาะใยสังเคราะห์หนา  10  เซนติเมตร  หุ้มปลอกผ้า
เคลือบกันนำ้า  ถอดซักได้
6. ที่นั่งชั้นล่างทำาเป็นลิ้นชัก  โครงคร่าวไม้  กรุไม้อัด
ปิดผิวลามิเนต
7. ทำาฐานที่นั่งเว้าเข้าไปสำาหรับสอดปลายเท้า
8. ตู้ขั้นบันได  โครงคร่าวไม้  กรุไม้อัด  ปิดผิวลามิเนต
9. ท็อปไม้หนา  1  นิ้ว  ปิดผิวลามิเนต
10. ทำาชั้นเหนือประตูเป็นทางเดินแมวเชื่อมต่อไปยัง
ตู้บิลท์อินอีกฝั่ง

มุมนั่งเล่นคนละชั้น
 ออกแบบมุมนัง่เล่นให้ท้ังคนและเหล่าน้องแมว 
อยูก่นัคนละชัน้ ด้วยการท�าชัน้ล่างเป็นทีน่ัง่บลิท์อิน 
สำ�าหรับคน  และท�าตู้ติดผนังด้านบนให้เป็นพื้นที ่
สำ�าหรับน้องแมว  แล้วท�าตู้เก็บของเป็นบันไดให้เดิน 
ขึน้ไปได้  ทัง้ยงัท�าเสำาพนัเชอืกมนลิาทะลจุากชัน้ล่าง 
ถึงชั้นบน  พร้อมแท่นปีนสำ�าหรับปีนป่ายและฝนเล็บ 
ที่ดีไซน์เป็นก้านเหล็กดัดโค้งดูน่ารัก  เป็นไอเดีย 
ที่เห็นแล้วอยากท้ิงตัวไปนั่งเล่นนอนเล่น  แถมยัง 
เป็นการใช้พื้นที่แนวตั้งอย่างคุ้มค่า

บ้านคุณบดินทร์  หลักทอง  / ฟาร์มแมวพันธุ ์ Exotic
Shorthair    LUV  Catify  Exotic  Shorthair  Cattery
ออกแบบ  :  Ponna  Studio  โทรศัพท ์ 06-4924-9154
www.ponnastudio.com  
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บ้านและสวน  Pets Modeling
	 จากความสำาเร็จในด้านการเป็นส่ือกลางของข้อมูลเร่ืองบ้าน	 สวน	 และการตกแต่ง 
ท้ังในรูปแบบของนิตยสารท่ีอยู่คู่คนไทยมาเกือบ 46 ปี	 ส่ือออนไลน์	 ไปจนถึงงานบ้านและ 
สวนแฟร์	 วันนี้ บ้านและสวน ได้ขยายขอบเขตการสื่อสารไปสู่ตลาดของคนรักสัตว์เลี้ยง	 
โดยเริ่มต้นจากการเปิดเซ็กชั่นใหม่บนแพลตฟอร์มต่างๆ	 โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ 
ท้ังเว็บไซต์ baanlaesuan.com/pets	 และเฟซบุ๊ก : บ้านและสวน Pets ที่รวบรวมเนื้อหา 
ด้านสุขภาพ	 การดูแล	 รวมถึงเทรนนิ่งและไลฟ์สไตล์	 ซึ่งต่อยอดไปสู่การเป็น Pet 
Friendly Fair	 จัดทำา “บ้านและสวน Pets Zone”	 โซนเพื่อสัตว์เลี้ยงในงานบ้านและสวน 
แฟร์	 และเพื่อสร้าง Eco System ที่สมบูรณ์แบบให้กลุ่มคนรักสัตว์
	 และในวันนี้ บ้านและสวน ได้จัดทำา “บ้านและสวน Pets Application”	 ผู้ช่วยคน 
สำาคัญที่จะทำาให้การดูแลสัตว์เลี้ยงสนุกและง่ายกว่า	 โดยหนึ่งในฟีเจอร์ที่ถือเป็นไฮไลต์ 
ก็คือ	 บทความท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ	 เหมือนมีสัตวแพทย์มาอยู่ใกล้ๆ	 การ 
รวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลสัตว์	 คลินิก	 ศูนย์สุขภาพ	 และ Lifestyle Place ต่างๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นเพ็ตช็อป	 เพ็ตคาเฟ่	 ร้านอาบนำ้าตัดขน	 โรงแรม	 ฯลฯ	 ที่ครอบคลุมที่สุด		 
และสุดท้าย	 ได้แก่	 ชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง (Pet Lover Community)	 พูดคุยและร่วม 
ทำากิจกรรมต่างๆ	 โชว์ความน่ารักและความสามารถของเหล่าน้องๆ สัตว์เลี้ยง	 ซึ่งเป็น 
ที่มาของบ้านและสวน Pets Modeling ในฉบับนี้
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	 ปัญหาพฤติกรรมสุนัขเป็นเร่ืองที่เจ้าของที่ไม่ได้ฝึกสุนัขต้ังแต่เล็กๆ  ส่วนใหญ่มักประสบพบเจอ	 เนื่องจากสัญชาตญาณที่ติดตัว 
มาและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่	 กว่าเจ้าของจะฉุกคิดได้	 ก็ล่วงเลยวัย (3 - 4 เดือน) ท่ีฝึกพฤติกรรมหรือการฟังคำาส่ังพ้ืนฐานไปแล้ว
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะเลยช่วงวัยแห่งการฝึกพ้ืนฐานไปแล้ว	 ก็ใช่ว่าจะปรับหรือแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ได้	 ขอเพียง 
เจ้าของมีความตั้งใจและอดทน	 ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ	 จำาไว้เสมอว่า	 ถ้าเราอยากให้สุนัขมีพฤติกรรมแบบไหน	 ก็ต้องสั่ง 
หรือพูดอย่างชัดเจน	 การฝึกสุนัขมีหลักการเดียวที่สำาคัญคือ	 การทำาซำ้า	 วนไปเรื่อยๆ	 นั่นหมายถึงเรากำาลังเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา 
ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ	 โดยการเอาชนะสัญชาตญาณในตัวของสุนัขนั่นเอง	 ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อ	 ฉบับนี้เรามีวิธีการปรับพฤติกรรม 
สุนัขมาแนะนำา	 ซึ่งจะทำาให้ทั้งเราและน้องหมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ

	 นับเป็นพฤติกรรมอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ที่เจ้าของอยากปรับพฤติกรรม 
มากที่สุด	 ซึ่งงานนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัว	 มิใช่คุณทำา 
เพียงคนเดียว	 เพราะหากคนอื่นยังแอบยื่นอาหารให้น้องหมาอยู่ใต้โต๊ะแล้วละก ็
การปรับพฤติกรรมให้เป็นน้องหมาในฝันนั้นก็จะห่างไกลออกไปเรื่อยๆ

1. นั่งจ้องขออาหารขณะกินข้าว

วิธีการปรับพฤติกรรม

8 ปัญหาพฤติกรรม
ของน้องหมาที่เจอบ่อย
พร้อมวิธีแก้ ไข

	 นอกจากสัญชาตญาณของสุนัขจะแสนรู้ถึงแหล่งอาหารหรือใครชอบให ้
อาหารแล้ว	 น้องหมายังสามารถเข้าใจด้วยนะว่าการได้กินสองชิ้นหรือมากกว่า 
ทีหลังนั้นดีกว่าได้กินตอนนี้แค่ชิ้นเดียว	 ดังนั้นหากเราลงมือปรับพฤติกรรม 
อย่างจริงจัง	 การสอนไม่ให้สุนัขมานั่งขออาหารขณะเรากินข้าวคือ	 คุณต้อง 
สอนสุนัขให้เข้าใจว่าอาหารของคุณมีจำากัด	 และน้องจะต้องออกไปจากบริเวณ 
ที่คุณกำาลังกินข้าว	 ซึ่งหากทำาได้น้องจึงจะได้รางวัลหลังจากนี้

1. อย่าหยิบยื่นให้อาหารของคนเด็ดขาด  แม้ว่าโดยปกติสุนัขของคุณจะกินผัก 
ไข่	 เน้ือสัตว์	 หรืออาหารของคนบ้างอยู่แล้วในม้ืออาหารของตัวเอง	 สิ่งที่ต้อง 
ระมัดระวังและคำานึงถึงคือ	 อย่าให้อาหารสุนัขในเวลาอื่นๆ  นอกมื้ออาหาร	 
ทั้งนี้ก็เพ่ือว่าสุนัขของคุณจะได้ไม่สับสนว่าเวลาคุณกินอาหาร	 น้องไม่จำาเป็น 
ต้องได้กินเหมือนกับคุณนั่นเอง

2. การจำากัดบริเวณหรือเข้ากระชับพ้ืนท่ี  ห้ามให้น้องหมาเข้ามาในห้องครัวใน 
ขณะท่ีคุณเตรียมอาหารหรือเข้ามาบริเวณโต๊ะกินข้าวตอนท่ีคุณกำาลังกินอยู่ คุณ 
อาจบอกให้น้องหมาไปนอนเล่นพักผ่อนในพ้ืนท่ีส่วนตัวตอนคุณกินข้าวก็ได้ โดยให้ 
ของเล่นงับๆ (Chew Toy) ไปสักช้ิน	 หรือเป็นขนมสำาหรับน้องหมาไปเลยก็ได้

3. เข้มงวดและจริงจัง	 อย่าเผลอใจอ่อนย่ืนอาหารให้น้องหมาเด็ดขาด	 บอก 
แขกไปใครมาท่ีบ้านของคุณด้วย	 คุณต้องไม่ปล่อยให้น้องหมามานั่งใต้โต๊ะ 
อาหารทำาตาละห้อยใส่คุณตอนกินข้าว (มานั่งจ้อง...แม่ก็ใจยวบ)	 ปล่อยน้องไป 
อยู่ในพื้นท่ีส่วนตัวขณะท่ีคุณเตรียมหรือกินอาหาร	 ตัดปัญหาการใจอ่อนเมื่อได้ 
สบตากันใต้โต๊ะ
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	 เจ้าเหมยีวแสนขีเ้กยีจต้องเจอกบัของเล่นแมว 
แสนสนกุเพ่ือเป็นการสร้างสขุภาพร่างกายทีด่	ี เพราะ 
น้องแมวต้องออกก�าลังกายกันบ้าง	 ทั้งการปีนป่าย 
และกระโดดไปมา	 แต่จะให้ไปเที่ยวตะลอนอยู ่
ข้างนอกบ้าน	 เหล่าทาสกเ็ป็นห่วงสวสัดภิาพไม่ใช่น้อย 
เราจงึชวนคณุมาสร้างพืน้ทีเ่ล่นนอกบ้านให้เจ้าเหมียว 
กนัดกีว่า

	 การออกก�าลังกายไม่เพียงพอนอกจากเป็น 
สาเหตโุรคอ้วนในแมวแล้ว	 ยงัก่อให้เกิดปัญหาเรือ่ง 
ความเครียดอีกด้วย	 การเลี้ยงแมวในบ้านแบบ 
ระบบปิดให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเป็นเร่ืองดี	 แต ่
จะดีขึ้นไปอีกถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่ให้เจ้าเหมียว 
ในลักษณะกึ่งปิดและเปิด	 เพื่อช่วยลดความอึดอัด 
และให้น้องได้ออกก�าลงั	 ทัง้ยงัสร้างอารมณ์ผ่อนคลาย 
อีกด้วย	 จะมัวช้าอยู ่ท�าไม	 บ้านและสวน Pets 
มีไอเดียท�า  Cat Playground	 สวนสนุกของ 
เจ้าเหมยีวมาฝากค่ะ

Cat Playground
สวนสนุกของเจ้าเหมียว

อุปกรณ์	 •	 แผ่นไม้ (1)	 ขนาด 20 × 45 เซนติเมตร	 จ�านวน 2 แผ่น
	 •	 แผ่นไม้ (2)	 ขนาด 20 x 5 เซนติเมตร	 จ�านวน 16 แผ่น
	 •	 ผ้า	 ขนาด 20 x 400 เซนติเมตร
	 •	 ฉากเหล็กรับช้ัน	 พุกพลาสติก	 สกรูเกลียวปล่อย	 สว่าน	 เล่ือยจ๊ิกซอว์
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หลังคาชายคาตํ่าช่วยลด
การรบกวนจากภายนอก
ได้ดี  ออกแบบชายคา
ให้สูงตํ่าไม่เท่ากัน
ตามฟังก์ชันที่เกิดขึ้น
ชายคาบางส่วนเว้าตํ่า
เพื่อให้สุนัขเดินผ่านได้ 
และส่วนที่เว้าสูง
สําหรับคนเดิน

เม่ือเข้ามาก็ต้องประทับใจ
กับสเปซเปิดโล่งที่มี
คอร์ตตรงกลางที่ปลูก
ต้นขานางให้สูงทะลุเลย
หลังคา  ฝั่งซ้ายเป็น
ห้องรับรองสําหรับ
เจ้าของที่มารอรับสุนัข 
และเป็นห้องรับแขก
สังสรรค์กับเพื่อนๆ 
ฝั่งขวาหลังดงไม้
เป็นที่พักเจ้าของบ้าน
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บ ้า น ส ว ย

บ้านสีขาวที่ดูมินิมัลตั้งแต่รั้วหน้าบ้าน
ช่วยพรางสายตาจากภายนอกให้สามารถเปิดพื้นที่
ส่วนตัวแบบโปร่งโล่งภายในได้มากที่สุด
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บ้านแคทคาเฟ่ 
สร้างสเปซภายใน

ให้เป็นโลกทั้งใบของแมว
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ภาพประกอบ : อภิสิทธิ์  น้าวประจุล
Monstera dubia (Kunth) Engl. & K.Krause
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สำวน้อยประแป้ง  ไม้ล้มลกุ  สงู 50 - 80 เซนตเิมตร   
ใบเดีย่วมีจดุประสขีำวกระจำยทัว่ไป

เกลด็กระโห้  ไม้พุม่ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ 
สงูได้ถึง 20 เมตร  แตกก่ิงก้ำนเป็นทรงพุม่กลม

ปรกิหำงกระรอก  ล�ำต้นอยูใ่ต้ดนิ  แตกก่ิงก้ำนด้ำนบน 
เป็นรปูทรงกระบอกปลำยแหลม  แต่ละก้ำนสำมำรถยำว 
ได้มำกถงึ 50 เซนตเิมตร

พุดซ้อน  ไม้พุ่มขนำดกลำง  ใบเดีย่วสเีขยีวเป็นมนั 
ดอกสขีำวออกตำมซอกใบใกล้ปลำยก่ิง

• พืชพรรณท่ีควรหลีกเล่ียง
	 ความเขียวขจีของต้นไม้ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงาม 
และร่มเงาให้น้องหมาสามารถวิง่เล่นกลางแจ้งและมพ้ืีนที ่
ส�าหรบัพกัผ่อนหลบแดดได้อย่างสบายใจ	 แต่กม็พีรรณไม้ 
อกีหลายชนิดทีเ่ป็นอันตรายต่อสตัว์เล้ียง	 จงึควรหลีกเลีย่ง 
การน�ามาใช้ปลกูประดบัตกแต่งในพ้ืนทีส่วน	 ตวัอย่างเช่น
- พรรณไม้วงศ์บอน (Araceae)	 เช่น	 เขียวหมื่นป ี
บอนส	ี บอนกระดาด	 เดหล	ี พลดู่าง	 ฟิโลเดนดรอน
อาการที่พบ : ทุกส่วนในต้นมีน�้ายางใสที่มีสารแคลเซียม 
ออกซาเลต	 ท�าให้ปาก	 ลิน้	 และรมิฝีปากบวม	 น�า้ลาย 
ไหลมากเกนิไป	 อาเจียน	 กลนืล�าบาก
- เกลด็กระโห้ (Autograph Tree)
อาการที่พบ : ผลมีพิษ	 หากกินเข้าไปจะท�าให้ปวดท้อง 
อาเจียน
- ชวนชม (Desert Rose)
อาการที่พบ : ทุกส่วนมีน�้ายางขาว	 เมื่อสัตว์เลี้ยงกัด 
หรอืกนิเข้าไปจะอาเจียน	 ท้องร่วง	 เบือ่อาหาร	 ซมึเศร้า 
หวัใจเต้นผดิปกต	ิ อาจถึงขัน้เสยีชวีติได้

- บานบรุ ี (Allamanda)
อาการท่ีพบ  :  เมื่อสัมผัสน�้ายางสีขาวท�าให้ผิว 
ระคายเคอืง	 หากกนิในปรมิาณมากจะส่งผลต่อการ 
ท�างานของหวัใจ
- ปรกิหางกระรอกและปรกิน�้ำาค้าง (Asparagus Fern)
อาการที่พบ : หากสัมผัสหรือกินเข้าไปจะท�าให้เกิด 
อาการแพ้	 ผวิหนงัอักเสบ	 อาเจยีน	 ปวดท้อง	 และ 
ท้องเสยี
- พดุซ้อน (Cape Jasmine)
อาการทีพ่บ : อาเจยีนเลก็น้อย	 และ / หรอืท้องเสยี 
ลมพิษ

- ยีโ่ถ (Oleander) และ ร�าเพย (Yellow Oleander)
อาการทีพ่บ : ถ้ากนิเข้าไปจะท�าให้น�า้ลายไหล	 ท้อง- 
เสียรุนแรง	 กล้ามเนื้อสั่น	 หายใจผิดปกติ	 และ 
อาจเกิดภาวะหวัใจล้มเหลวจนเสยีชวีติได้
- ราตร ี (Night Cestrum)	 และ พดุสามส ี (Brunfelsia)
อาการท่ีพบ : หากกินผลและใบจะท�าให้ท้องเสีย 
น�า้ลายไหลมาก	 อาเจยีน	 ชกั	 กล้ามเนือ้เกรง็	 มพีษิ 
ต่อหวัใจ	 และอันตรายถงึชีวติ
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เรื่อง : วชิรพงศ ์ หวลบุตตา ภาพ : อภิรักษ ์ สุขสัย

บริเวณบ่อปลาและนํ้าตกที่รวมความ
ต้องการของคุณนุ่นและคุณจัมโบ้ไว้
ด้วยกัน  จนกลายเป็นมุมโปรด
ที่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้
อย่างเพลิดเพลิน

Ex
am
ple



เสม็ดแดงฟอร์มสวยเป็นจุดเปลี่ยนที่เข้ากันได้ดี
กับทั้งสวนสไตล์อังกฤษและทรอปิคัล
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ติดตั้งระบบพ่นหมอกไว้ด้านบนของต้นกล้วยไม้  เพื่อเพิ่มไอนํ้าและความเย็น 
ส่วนพื้นที่ด้านล่างโรยกรวดแม่นํ้าสีนํ้าตาลขนาดเล็ก  วางแผ่นหินเป็นแนวทางเดิน 
เพื่อให้ดูแลรักษาได้ง่ายและระบายนํ้าได้สะดวก

คุณจัมโบ้สะสมแคคตัสไว้ในโรงเรือนข้างบ้านขนาดเล็กหลากหลายสายพันธุ์ 
อย่างฮาโวร์เทีย  ยิมโนคาไลเซียม  แอสโตรไฟตัม  แมมมิลลาเรีย  และอิชิเวเรีย

ต้นองุ่นทะเล  ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ  สูงได้มากถึง 
10  เมตร  เปลือกลําต้นสีนํ้าตาลเทา  ปลายใบมน
โคนใบเว้าหรือกลม  ออกดอกเป็นช่อสีขาวหรือสีเขียว
ตลอดปี  ผลทรงกลมเป็นช่อคล้ายองุ่น  รสชาติเปรี้ยว

ชื่อ  “รําเพย”  เป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพ-
ศิรินทราบรมราชินี  พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่  5
ซึ่งทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรําเพย 
เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง  ดอกมีหลายสี  เช่น  สีเหลือง 
ขาว  ส้ม  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ออกดอกเป็นช่อกระจุก
ที่ปลายยอดตลอดปี

คุณไม้  - ฐาปนิต  โชติกเสถียร  นักจัดสวนจาก  Murraya 
Garden  เจ้าของและผู้ออกแบบ  Prem  Café  in  the
Garden  คาเฟ่ในสวนเม็กซิกันสุดชิคย่านปทุมธานีEx

am
ple


	นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ 46 ฉบับที่ 551 เดือนกรกฎาคม 2565  

	โดย บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 

	สารบัญ
	เมื่อบ้านไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่อยู่อาศัย
	เรื่องพิเศษ : การออกแบบบ้านที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง
	Design for Cats & Dog s8 ดีเทลออกแบบบ้านเพื่อแมวและสุนัข
	บ้านและสวน Pets Modeling
	8 ปัญหาพฤติกรรมของน้องหมาที่เจอบ่อยพร้อมวิธีแก้ไข
	Cat Playground สวนสนุกของเจ้าเหมียว
	รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยงในบ้าน
	บ้านคนกับแมวในโลกคู่ขนานของไอซ์ซึ
	DOX House บ้านที่คนและน้องหมาได้แชร์ความสุขกัน
	บ้านมินิมัลพร้อมพื้นที่สีเขียวให้น้องหมาวิ่งเล่น
	บ้านแคทคาเฟ่สร้างสเปซภายในให้เป็นโลกทั้งใบของแมว
	ไม้ต้นดอกสวยแปลกกลิ่นหอมจรุงใจ
	Dog Park พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง
	สวนนํ้าตกเล็ก ๆ ของคนรักหมา
	สวนผสมความสุขของคนรักต้นไม้สวน / เป็ด / นํ้า



