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กิ่่�ง  กิ่้าน  ใบ
www.ginggaanbai.com

เปลี่่�ยนพ้ื้�นที่่�นอกิ่บ้านเป็นสวนโมเด่ิร์์น
ใช้้งานสบาย  สไตลี่์ “กิ่่�ง  กิ่้าน  ใบ”
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หากพูดถึงสวนสไตล์โมเดิร์นหรือสวนมินิมัลที ่
ออกแบบสเปซให้เข้าไปท�ากจิกรรมสนกุ  ๆนอกบ้าน 
ได้  ผลงานของ “กิง่  ก้าน  ใบ” น่าจะอยูใ่นล�าดบั 
ต้นๆ ที่เรานึกถึง

เมื่อ  15 ปีก่อน  คุณธวัชชัย  ศักดิกุล  และ 
คุณพลอยทับทิม  สุขแสง 2 สถาปนิกเพื่อนซ้ี 
ก่อตั้ง  “กิ่ง  ก้าน  ใบ”  และเริ่มรับงานจัดสวน 
เน้นสไตล์โมเดร์ินแบบทีช่อบ  ค่อย  ๆสร้างผลงาน 
จากบ้านพืน้ทีไ่ม่กีต่ารางเมตรสูพ่ืน้ทีใ่หญ่ขึน้  เพิม่ 
รายละเอียดในงานออกแบบมากข้ึน  แตก  “กิ่ง 
ก้าน  ใบ” หยัง่รากแข็งแรงให้เหน็ผ่านผลงานต่างๆ 
เกิดกิ่งแขนงสร้างนักจัดสวนรุ่นใหม่จนเป็นทีม 
ใหญ่ขึน้  และเป็นบริษทัจัดสวนทีส่ร้างสรรค์พ้ืนที่ 
นอกบ้านสไตล์สมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ซึง่นับว่าเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของผูค้นยคุน้ีทีม่กัจะ 
ไม่มีเวลาดูแลสวนมากนัก

นอกจากสเปซดีๆ แล้ว  “กิ่ง  ก้าน  ใบ” ยังเน้น 
ดีไซน์องค์ประกอบต่างๆ  อย่างใส่ใจรายละเอียด 
ต้ังแต่ฮาร์ดสเคปแบบเน้ียบๆ  ใช้เทคนิคการ 
ก่อสร้างเชิงวิศวกรรมอย่างดีไม่แพ้การสร้างบ้าน 
เอกลักษณ์อีกอย่างคือการออกแบบสวนเน้นการ 

เชือ่มพ้ืนทีร่ะหว่างในบ้านและนอกบ้าน  เกดิสเปซ 
ที่ใช้งานได้จริง  มีองค์ประกอบอย่างมุมน่ังเล่น 
บ่อน�้า  น�้าตก  ศาลา  สระว่ายน�้า  ห้องในสวน 
ชงิช้า  บาร์ในสวน  ฯลฯ  รวมไปถงึสเปซส�าหรบัเดก็ 
อย่างบ่อทราย  บ้านต้นไม้  ภเูขาจ�าลอง  ตลอดจน 
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มความสะดวกในการ 
ใช้งานในสวน  เช่น  จัดวางอ่างล้างมือใกล้มุม 
ใช้งาน  ตู้เกบ็อุปกรณ์ต่างๆ  มมุอาบน�า้สตัว์เล้ียง 
เป็นต้น  ส่วนต้นไม้มจี�านวนไม่มากนกั  เน้นชนิด 
อยู่ทน  ฟอร์มสวย  เปล่ียนพื้นที่นอกบ้านเดิมที ่
ไม่เคยใช้งานให้กลายเป็นมุมเอ๊าต์ดอร์สเปซแบบ 
โมเดิร์นสุดสร้างสรรค์

Modern Outdoor Space เล่มน้ี  รวบรวมแนวคดิ 
และไอเดียต่างๆ จากผลงาน 15 สวนสวยคัดสรร 
ของ “กิ่ง  ก้าน  ใบ”  ที่มีขนาดพ้ืนที่หลากหลาย 
ให้เข้าไปส�ารวจพื้นที่พักผ่อนรอบบ้านแต่ละหลัง 
พร้อมแบบฮาร์ดสเคประบุโครงสร้าง  วัสดุ  และ 
ระยะอย่างละเอียดให้น�าไปดัดแปลงปรับใช้ได ้
ไม่ยาก  โดยเฉพาะบ้านทีม่พีืน้ทีข่นาดใกล้เคยีงกนั 
ไอเดียเหล่าน้ีจะท�าให้คณุอยากลกุมาเปล่ียนพ้ืนที่ 
นอกบ้านใหม่ให้กลายเป็นมุมสวนแบบโมเดิร์น 
ในฝันอย่างแน่นอน

คำ�นำ�

สำ�นักพิมพ์บ้�นและสวน
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พวกเราเร่ิม “กิ่ง  ก้าน  ใบ” ต้ังแต่ปี 2007 ด้วย 
เหตุผลข้อเดียวคือ  อยากท�าสวนโมเดิร์นสวยๆ 
ให้ทุกคนได้ใช้  พอเร่ิมท�าไปสักพักก็อยากสร้าง 
มาตรฐานของตัวเอง  จึงน�าวิธีการออกแบบและ 
ระบบการท�างานทางสถาปัตยกรรมมาใช้กบังานสวน 
ท�าให้จัดการง่ายและท�างานได้รวดเร็วขึ้น

ผลงานจดัสวนของเรามีโอกาสเผยแพร่ลงสือ่ต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง  จนเร่ิมเป็นทีรู่จั้กในแวดวงจดัสวน 
และได้รบัรางวัลสวนสวยจากบ้านและสวนหลายคร้ัง 
พอท�างานต่อมาเราอยากรู้ว่างานสวนมาตรฐานโลก 
ท�างานกนัอย่างไร  จงึตดัสนิใจไปงาน RHS Chelsea 
Flower Show  งานแสดงสวนที่ขึ้นช่ือว่ายิ่งใหญ ่
ทีส่ดุในโลก  แม้ว่าจะมขีัน้ตอนทีย่ากล�าบากกว่าจะ 
ผ่านกระบวนการต่างๆ จนได้จัดแสดงจริง  แต่เม่ือ 
ได้ไปยืนบนเวทีนั้นแล้ว  ถือว่าเป็นประสบการณ ์
ทีพ่เิศษทีส่ดุ  นับว่าเป็นความภาคภมูใิจของเราทีไ่ด้ 
เป็นส่วนเล็ก  ๆในการน�าสวนในแบบ “กิง่  ก้าน  ใบ”
ไปให้คนทั้งโลกรู้จัก

คำ�นำ�

ตลอดการเดินทาง 15 ปี  เรามีโอกาสจัดสวน 
ให้กับบ้านและสถานที่ต่างๆ ร่วม 500 แห่ง  แต่ 
ระยะเวลาและจ�านวนงานของเราจะมคีวามหมาย 
อะไร  หากไม่ได้เรียนรู้  สัง่สมประสบการณ์  และ 
ประสบการณ์จะมีความหมายอะไร  ถ้าไม่ได้ส่งต่อ 
และแบ่งปัน  “Modern  Outdoor  Space” เล่มน้ี 
เป็นหนังสอืทีเ่ราต้ังใจรวบรวมแนวคิด  ดีไซน์  และ 
ดีเทลงานจดัสวนสไตล์โมเดิร์นแฝงความมนิิมลัใน 
แบบของ “กิง่  ก้าน  ใบ” ผ่านสวนสวย 15 ผลงาน 
ส�าหรบับ้านสมยัใหม่ทีต้่องการพืน้ทีส่เีขยีวนอกบ้าน 
ที่ดูแลง่าย  ใช้งานได้จริง  และมีสเปซที่เช่ือมต่อ 
จากบ้านออกมายงัสวนได้สะดวก  โดยคดัสรรจาก 
ผลงานช้ินพเิศษของพวกเราทีผู่อ่้านสามารถน�าไป 
เป็นไอเดียในการออกแบบจัดสวน  หรือปรับใช ้
กับพื้นที่บ้านและพื้นที่อื่นๆ ได้

หวังว่าหนังสอืเล่มน้ีจะได้เป็นส่วนหนึง่ในการเตมิ 
แรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่หลงรักสวนสไตล ์
โมเดิร์นแบบพวกเรานะครับ

กิ่ง ก้�น  ใบ
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การหาคนมาออกแบบสวนกค็งไม่ต่างจากการหาคู ่
ใคร?  คือคนคนน้ัน  ใคร?  คือคนที่ใช่  ใคร? 
ที่ลงตัวกับความเป็นเราที่สุด  ผมใช้เวลาเสาะหา 
และท�าการบ้านอย่างหนักมาพอสมควร  ผมเฝ้า 
ติดตามสอดส่องมาหลายปี  เหมือนเราแอบชอบ 
ใครคนหน่ึง  แต่เรายงัไม่กล้า  บางทกีเ็ขนิเวลาไป 
น่ังเล่น  ไปกนิกาแฟทีบู่ธ๊ของเขาเวลาไปออกงาน 
ที่ไหนบ่อยๆ  คอยเรียนรู้ดูผลงานเก่าๆ จากเพจ 
จากหนังสือต่างๆ  มาหลายปี  จนเมื่อถึงเวลาที ่
ต้องเลือกจึงได้ค�าตอบในใจได้ไม่ยาก 

ด้วยความมัน่ใจในฝีมอื  ด้วยสไตล์ทีต่รงกบัความ 
เป็นเรา  และอัธยาศัยไมตรีของน้อง  ๆทมีงาน  จงึ 
ท�าให้ผมเด็ดเดี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้  และคน 
ท่ีใช่ส�าหรบัผมกค็อื “กิง่  ก้าน  ใบ”  และสดุท้าย 
ผมก็เลือกคนไม่ผิดจริงๆ ด้วย

นิยามของค�าว่าสวนในมุมมองของแต่ละบ้านมี 
ความแตกต่างกนั  สวนส�าหรบัผมนอกจากจะต้อง 
ตอบโจทย์ในเร่ืองการเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านแล้ว 
ยังต้องมีความสวยงาม  ใช้งานได้จริง  และ 
ดูแลรักษาง่าย  การมีโอกาสได้ใช้บริการของ “กิง่ 
ก้าน  ใบ” ท�าให้ผมได้มีความสุขกับสวนที่บ้าน 
เป็นอย่างมาก  และยิง่เห็นทาง “กิง่  ก้าน  ใบ” จะ 
จัดท�าหนังสือ Modern Outdoor Space  ผมจึง 
มั่นใจว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นไอเดียที่ช่วยให้สวน 
ของบ้านคุณมอบความสุขให้กับสมาชิกในบ้าน 
อย่างแน่นอน

นิยม “กิ่ง  ก้าน  ใบ”

ลองนึกเล่นๆ  นะครับ  ถ้าคุณคิดจะท�ากิจการ 
เกี่ยวกับการรับจัดสวน  คุณจะตั้งช่ือว่าอะไรที่จะ 
สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  เรียบง่าย  และ 
สะท้อนถึงงานที่คุณท�า

ถ้าเป็นผมคงตั้งชื่อว่า  “น้าเน็กการ์เด้น”  เห่ย 
ชะมดั!!!  โชคดทีี ่“กิง่  ก้าน  ใบ” มรีสนยิมกว่าผม 
55555  ทีห่ยบิยกประเดน็น้ีข้ึนมา  เพราะคร้ังแรก 
ที่ได้รู้จักกัน  ผมหลงรักทีมน้ีตั้งแต่ได้ยินช่ือแล้ว 
ละครบั  และผมอยากให้คนไทยจดจ�าช่ือ “กิง่  ก้าน 
ใบ”  ไม่ใช่แค่ในฐานะนักจดัสวนทีตั่ง้ช่ือทมีได้เก๋ไก๋

แต่เพราะวงการจัดสวนในโลกใบนี้ยกย่องว่าทีมนี้ 
คือ “World Class”  ส่วนหน่ึงของผลงานและ 
เร่ืองราวอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยกลุ่มเล็กๆ 
อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!!!

และสิ่งที่มีค่าที่สุด  “กิ่ง  ก้าน  ใบ”  สอนให้ผม 
เข้าใจนิยามของค�าว่า “Garden” ได้อย่างลึกซึ้ง 
จริงๆ~  สงสัยใช่มั้ยครับ?  ว่ามันคืออะไร...

อ่านเล่มนี้จบ...แล้วคุณจะรู้เอง^^

คำ�นิยม

น้�เน็ก - เกตุเสพย์สวัสดิ์
ป�ลกะวงศ ์ณ อยุธย� หนึ่ง - ณรงค์วิทย์

เตชะธนะวัฒน์

อ�จ�รย์ช้�ง - ทศพร ศรีตุล�
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COMFY WHITE, 
BRIGHTEN UP
Owner : คุณมาศิริ วชิรศิริ     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า
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01. มุมนั่งเล่นคุมโทนสีไม้ 
อบอุ่นและสีขาว  มีที่นั่ง 
บิลท์อินคุมโทนสีเดียวกับ 
พ้ืน  พร้อมวางโต๊ะและ 
เก้าอี้ลอยตัวสีขาวรับกัน

02. ชงิชา้โครงเหลก็กลอ่ง 
เชื่อมเป็นลายกราฟิกท�า 
สีขาว  ลดทอนลวดลาย 
ม าจ ากล าย พ้ื นบ ล็ อก 
คอนกรีต

ภายในสวนโทนสีขาวของบ้านหลังน้ีเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ตั้งใจให ้
เข้ามาแล้วรูส้กึสว่างสดใส  อบอุ่น  และผ่อนคลาย  พ้ืนทีส่วนปรับปรุง 
จากสวนเดิมทีม่าพร้อมบ้าน  ซ่ึงเจ้าของไม่ได้เข้าไปใช้งานเน่ืองจากไม่มี 
สเปซทีเ่อ้ือต่อการท�ากจิกรรม  แต่เมือ่เคลียร์ต้นไม้ออกบางส่วน  พบว่า 
มบีริเวณกว้างขวาง  การวางแปลนสวนใหม่จึงเน้นสเปซโปร่งโล่งสบายตา 
ในสไตล์มินิมัล  และเพ่ิมฟังก์ชันให้เป็นทัง้มมุกจิกรรมส�าหรบัเดก็  มพ้ืีนที่ 
พักผ่อน  และใช้จัดปาร์ตี้ของครอบครัวได้ด้วย

เน่ืองจากพืน้ทีเ่ดมิลกัษณะเป็นสโลป  ผูอ้อกแบบจาก “กิง่  ก้าน  ใบ” 
จงึใช้วิธเีล่นระดับและใช้วัสดุปูพืน้มาเป็นตัวแบ่งพืน้ทีใ่ช้งาน  ภายในสวน 
แยกพืน้ทีอ่อกเป็นส่วนๆ  คุมโทนสขีาวและไม้  ท�าให้สวนดกูว้าง  บรเิวณ 
หน้าบ้านต่อเน่ืองจากส่วนจอดรถท�าเป็นลานโล่งปูบล็อกปพูืน้  มีลูกเล่น 
คอืใช้สขีาว  เทาอ่อน  และเทาเข้มปูสลบักนัอย่างมมีติิ  ถัดเข้าไปด้านใน 
เป็นลานกว้างปูกระเบ้ืองพอร์ซเลนลายหนิอ่อน  เป็นทัง้ทางเดนิในสวน 
เชื่อมพื้นที่ใช้งานแต่ละส่วนเข้าด้วยกันและใช้งานได้อเนกประสงค์

03. จากสว่นจอดรถเข้าไป 
ยั งสวนที่ อ ยู่ ข้ า ง บ้ า น 
ท�าเป็นลานกว้างปูบล็อก 
ซีแพ็คลายไดมอนด์  เล่น 
สีขาวและเทาสร้างมิติใน 
สวนให้น่าสนใจ

B E F O R E

02 03

A F T E R
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THE HIDDEN
FASCINATION
Owner : คุณภัทรานิษฐ์  เจริญเกียรติปรีชา     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า

01. สเปซบริเวณหน้าบ้าน 
เปลี่ยนเป็นลานกิจกรรม 
ทัง้สวยงามและใชง้านงา่ย 
มกีารเลน่ระดับพ้ืนทางเดนิ 
และลาน ดูมีมิติน่าสนใจ

MODERN

SPACE
OUTDOOR
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02

03

เม่ือเจ้าของบ้านท่ีรักเสียงหัวเราะ 
และความสนุกสนานอยากเปล่ียน 
พื้นที่นอกบ้านให้กลายเป็นมุม 
ปาร์ ต้ี  “ก่ิง  ก้าน  ใบ”  จึง 
แปลงโฉมมมุเอ๊าตด์อร์จากพืน้ที ่
เรียบๆ ให้มีมิติมากขึ้น  พร้อม 
ซ่อนฟังก์ชันไว้อย่างแนบเนียน 
แฝงไปด้วยความสนุก  สะท้อน 
บุคลิกและตัวตนของเจ้าของบ้าน 
พร้อมทำากิจกรรมที่รักได้เต็มที่ 
มากกว่าเดิม

02.  เมเปิ้ ล ไต้หวันหรือ 
เมเปิ้ ลหอมปลูกเป็นกลุ่ม 
บริเวณข้างเชลเตอร์  มี 
บี โก เนี ยแล ะ เบบี้ เ ที ยร ์
(Baby’s  Tears)  ปลูก 
คลุมดิน

03. วางต�าแหน่งบ่อน�้าพุ 
ให้เป็นจุดเด่นในสวน  เมื่อ 
เดนิเขา้มาจากส่วนจอดรถ 
หรอืมองมาจากลานนัง่เล่น 
ก็รับสายตาได้พอดี

04.  บ่อน�้ า พุท� าผิวฉาบ 
เรียบทาสีอะคริลิกสีขาว 
ซ่อนไฟ  LED แบบเส้นไว้ 
ด้านล่าง  ภายในบ่อกร ุ
โมเสกสีด�า  ติดไฟใต้น�้า 
น�้าพุฟองเบียร์สร้างความ 
เคลื่อนไหว

04

21

Ex
am
ple



THE COZY 
STORY 
Owner : คุณภาคภูมิ อัศวโกวิทวงศ์     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า
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04. ดีไซน์ห้องในสวนเพ่ิม 
ขึ้นมาบริเวณคอร์ตกลาง 
บ้าน  ท�าเทอร์เรซไม้โอบ 
ล้อมเป็นลานกิจกรรมและ 
เชื่อมต่อกับบ้านด้วย

A F T E R
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CREATING 
A NEW SPACE
Owner : พญ.ศรัณยา - นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล  Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า

01. จากบ่อปลาปรับเปลีย่น 
ใหม่เป็นมุมพักผ่อนสุดชิล 
สเปซเปิดโล่ง มีเชลเตอร์ 
ดีไซน์ผนังบล็อกช่องลม 
โปร่งสบาย ขณะเดียวกัน 
ก็กั้นขอบเขตพ้ืนที่ ใ ห้ม ี
ลกัษณะปดิลอ้มเปน็สว่นตวั

A F T E R
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ส่วนบ่อปลาด้านหลังเปล่ียนโฉมใหม่อย่างสิน้เชิงจากเดมิ 
ทีใ่ช้งานเพยีงแค่น่ังดูปลาเพือ่ความเพลดิเพลนิเท่าน้ัน 
กลายเป็นมมุพกัผ่อนแสนสบาย  สร้างความรู้สกึเหมอืน 
เป็นอีกห้องหน่ึงของบ้าน  ดีไซน์คุมโทนสีขาวเรียบๆ 
แต่ทนัสมัยแบบมินิมัลทีก่�าลังนยิม  มีเชลเตอร์โปร่งๆ 
เติมลกูเล่นผนังบล็อกช่องลมลายสามเหลีย่มเรียงเป็น 
ลายกราฟิกเป็นฉากรับ  สร้างขอบเขตให้เกิดพ้ืนที่ 
ปิดล้อมเป็นส่วนตัว  ขณะเดียวกนักโ็ปร่งสบาย  มลีม 
พัดผ่านได้  ใกล้กับที่น่ังยังมีบ่อน�้าตกสไตล์โมเดิร์น 
เล็กๆ สร้างเสียงน�้าให้รู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลาย 
มุมนีย้งัเชือ่มต่อกบัตัวบ้านด้วยลานไม้กว้าง  ใส่ดเีทล 
พืน้เจาะช่องส�าหรบัปลูกต้นไม้ได้ด้วย  ลานน้ีจึงกลาย 
เป็นอีกมุมโปรดที่ใช้งานได้อเนกประสงค์  ทั้งเป็นมุม 
พักผ่อนและจัดเอ๊าต์ดอร์ปาร์ตี้เล็กๆ ได้ด้วย

11. เพ่ิมเสยีงน�า้สรา้งความ 
เพลิดเพลินและรู้สึกผ่อน- 
คลาย ดไีซนเ์ปน็น�า้ตกสไตล์ 
โมเดิร์นเรียบ  ๆ  รับกันกับ 
สเปซมุมนี้

12. มุมพักผ่อนท�าที่นั่งกร ุ
ไม้ยาว ฉากหลังใช้บล็อก 
ช่องลมลายสามเหลี่ยม 
วางเรียงสลับไปมาให้เกิด 
ลวดลายกราฟกิ พ้ืนปูแกร- 

13

นิตโต้ลายหินขัดกลิ่นอาย 
ย้อนวันวานที่ก�าลังเป็น 
ที่นิยม และเข้ากันกับสวน 
โมเดิร์นได้ดี

13. ลานไม้เชื่อมต่อกับตัว 
บ้านเป็นสเปซโล่ง  ๆ  เพ่ิม 
ดีเทลโดยเจาะพ้ืนไม้ฝัง 
กระบะปลูกไม้พุ่ม  ลานนี้ 
ยังใช้งานได้อเนกประสงค์ 
จะเป็นมุมพักผ่อนหรือจัด 
เอ๊าต์ดอร์ปาร์ตี้เล็ก ๆ ก็ได้

11

12
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พ้ืนไมส้งัเคราะหท์าสสีกัดา้น

บล็อกช่องลมลายสาม- 
เหล่ียม  ขนาด  19 x 19 x
9 เซนติเมตร 

พ้ืนแกรนิตโต้ลายหินขัด

เสาเหล็กเส้นผ่านศูนย์- 
กลาง 10 เซนติเมตร  ทา 
สีเทา

ที่นั่งคอนกรีตกรุไม้สัง- 
เคราะห์ทาสีสักด้าน

ผนังน�้ าตกกรุกระเบื้อง 
ลายหินสีเทา

รางน�้าตกสเตนเลสสตีล 

เจาะพ้ืนใส่กระบะต้นไม้ท�า 
จากเหล็กแผ่นเชื่อมขึ้นรูป
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A

B

C

M A T E R I A L

กระเบ้ืองแกรนติโตล้ายหนิ 
สีเบจ

ที่นั่งคอนกรีตกรุผิวไ ม้ 
สังเคราะห์ท� าสีสักด้ าน 
สูง 0.70 เมตร

หอ้งในสวนขนาด 4.20 x 8 
เมตร ใชง้านอเนกประสงค์

ผนงักรกุระเบือ้งแกรนติโต้ 
สี เทาสลับกระจกสไตล์ 
โมเดิร์นยาวตลอดแนวไป 
จนถึงสระว่ายน�า้

A

B

C

D

D

59

Ex
am
ple



TREASURE 
OF RELAX
Owner : คุณวัลวิสา พงษ์อักษร     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า

01. พ้ืนที่ข้างบ้านลักษณะ 
แคบยาว  เปิดสเปซให้ดู 
กวา้งข้ึนโดยท�าลานปูแกร- 
นิตโต้ให้ดูโล่ง  ส่วนชิดตัว 
บ้านท�าแปลงไม้พุ่มแคบ ๆ 
ปลูกเลบ็ครฑุ  ฝ่ังทีช่ดิรัว้มี 
ไทรอนิโดปลกูเปน็แผงยาว 
และบาร์เล็ก  ๆ  ยกลานไม้
ขึ้นมาท�าเป็นมุมนั่งเล่น

MODERN

SPACE
OUTDOOR
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LIVE LIFE
OUTSIDE
Owner : คุณผกามาศ ผุยโพนทัน     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า

01. เปลี่ยนพ้ืนที่ข้างบ้าน 
เ ป็ น มุ ม กิ จ ก ร รมแบบ 
ครบครัน มีทั้งสระว่ายน�้า 
ห้องออกก�าลังกาย  และ 
มุมนั่งเล่นที่แวดล้อมด้วย 
ต้นไม้  ดีไซน์แบบโมเดิร์น 
ให้บรรยากาศเหมือนมา 
พักผ่อนในรีสอร์ตส่วนตัว

MODERN

SPACE
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A SHADY 
CORNER

01

Owner : คุณมนฑยาพัฒน์  เกิดภู ่    Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า

01. ปรับปรุงสระว่ายน�้า 
และองค์ประกอบโดยรอบ 
ใ หม่ ใ ห้ กล าย เ ป็น พ้ืนที่ 
เอ๊าต์ดอร์ที่ดู เ รียบร้อย 
สวยงามในบรรยากาศ 
ทันสมัย  เปลี่ยนโฉมสวน 
เดิมไปอย่างสิ้นเชิง
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THE 
MYSTERY BOX
Photo : สิทธิศักดิ์ น�้ำค�ำ
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STEP TERRACE 
GARDEN
Owner : คุณณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้ำค�ำ
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08

A

B

C

D

M A T E R I A L

ปูบล็อกคอนกรีตสี เทา 
ขนาด 20 x 20 เซนตเิมตร 
ปูแบบสลับ

น�้าตกหล่อคอนกรีตกรุผิว 
กระเบือ้งพอรซ์เลนลายหนิ 
สีเทา  ฝังรางน�้าตกสเตน- 
เลสสตีล 

ที่นั่งโครงเหล็กกล่องปิด 
ผิวไม้สังเคราะห์ทาสีเทา

บ่อน�้าเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป 
พ้ืนบ่อกรุกระเบื้องดินเผา 
ลายดาวทาสีอีพ็อกซี่

แปลงต้นไม้ปลูกพรรณไม้ 
ใบละเอียดแบบผสม

A

B

C

D

E

E
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AMIDST 
SPACE
Owner : คุณชฎาภรณ์ ขะจาย     Photo : สิทธิศักดิ์ น�้าค�า

01. พ้ืนทีน่ัง่เลน่ทีย่กลานไม ้
กว้างข้ึนมากั้นขอบเขต 
ผนังให้ เป็นส่วนตัวจาก 
เพ่ือนบ้าน  จัดมุมนั่งเล่น 
ดไีซน์เป็นศาลาแบบโมเดร์ิน
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09. ท�ำเคำน์เตอร์วำงอ่ำง
ลำ้งมอืยืน่ออกมำจำกผนงั
ข้ำงกันท�ำเป็นมุมอำบน�้ำ
สุนัขดีไซน์สวยงำมรับกัน
กับสวน

10. ทำงเดินในสวนดีไซน์
บล็อกคอนกรีตหล่อรูป
วงกลมทำสีอีพ็อกซี่สีเทำ
วำงสลับกรวดแม่น�้ำสีด�ำ
เงำ

11. ที่แขวนผ้ำเช็ดตัวรูป
สุนัข  รำยละเอียดเล็ก  ๆ
ชวนอมยิ้มของคนรักสุนัข

12. มุมอำบน�้ำสุนัขใช้งำน
ง่ ำย  อีก ไอ เดีย ในกำร
ออกแบบพ้ืนที่สวนส�ำหรับ
สัตว์เลี้ยง

M O R E
D E T A I L S

P. 160
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