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46	 ระบบนิเวศของความสุขที่ออกแบบได้
	 เจ้าของ : คุณเมธ	 พิทยชาครวัตร - คุณรจนา	 วิกรานตเสวี
	 ออกแบบสถาปัตยกรรม - ออกแบบตกแต่งภายใน : 
 MAKE It POP Co.,Ltd.
64	 บ้านรีโนเวตของครอบครัวขยาย	 ที่มีโถงบันไดเป็นลานหน้าบ้าน
	 เจ้าของ : คุณภูริพัฒน์	 วุฒิภารัมย์	 และครอบครัว
	 ออกแบบ : PVWB Studio	 โดยคุณวิชญ์วัส	 บุญประสงค์	
	 และคุณพัสวี	 ว่องเจริญ
78	 บ้านสวนพื้นถิ่นร่วมสมัย	
	 ออกแบบ : ช่างเฮ็ดแบบ	 โดยคุณสุริยา	 เขาทอง	

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
15 Home Expert : บ้านและสวนปรึกษาหารือ 25 ปัญหาบ้าน	
	 สร้าง - ซ่อมบ้าน / ต่อเติม / เพื่อนบ้าน

ผลิตภัณฑ ์ - ของตกแต่ง 
24	 ช่างสรร : รวมบริการงานช่างมืออาชีพ	
	 ตัวช่วยงานปรับปรุง - ซ่อมแซม - ดูแลบ้าน

บ้านสวยและการตกแต่ง
30	 บ้านสีขาวที่ซ่อนความอบอุ่นไว้ภายใน
	 เจ้าของ : คุณพิชญ์สินียา	 และคุณณฤชา	 คูวัฒนาภาศิริ
	 สถาปนิก : Ilikedesignstudio	 โดยคุณณฤชา	 คูวัฒนาภาศิริ	

www.baanlaesuan.com
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ส า ร บ ัญ 

ข่าวคราว - รายงาน - สัมภาษณ์
 12	 จับตา : จากเศษฝ้ายเหลือใช้มาหลอมรวมเป็นโล่รางวัล 10 บ้านน่าอยู่	
  10 สวนสวย	 ประจำาป ี 2565	 และบ้านและสวน Awards’22
136	 รายงานพิเศษ : งานบ้านและสวนแฟร ์ 2022 “Worthy Living”
150	 จับตา : COTTO Design Contest 2022  
  ALLTOPIA : UTOPIA FOR ALL
152	 บ้านและสวน PETS : บ้านและสวน PETS ซุปตาร์ปาร์ตี้	 ครั้งที ่ 2
	 	 โครงการ Whizdom The Forestia Petopia

ไม้ประดับและการจัดสวน
 92 Plant Library : อาซาเลีย (Azalea)
 94 Garden Expert : ปัญหาสวนหน้าร้อน vs. หน้าฝน
106 Multi Pockets Garden	 ชีวิตส่วนตัวในสวนส่วนรวม
	 	 ออกแบบ : Shma Soen
	 	 ติดตั้งและก่อสร้าง : Allcare Exhibit co.,ltd.
	 	 ติดตั้งภูมิทัศน ์ : ARNA Landscape
118	 สวนของคนที่ไม่รู้เรื่องสวน
	 	 เจ้าของ : คุณเอ๊กซ์	 ฉายะวรรณ์
	 	 ออกแบบ : คุณเอ๊กซ์	 ฉายะวรรณ์	 และคุณยงศักดิ์	 ฟักแก้ว	
130 Garden & Farm : 3 สูตรทำาปุ๋ยหมัก	 จากความรู้สู่การทำาจริง
	 	 ในงานบ้านและสวนแฟร ์ 2022
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	 รูปทรงของโล่รางวัลน้ัน	 ดร.กฤษณ์  เย็น- 
สุดใจ	 หัวหน้าทีมออกแบบของดอยตุงได้แรง- 
บันดาลใจมาจากกรอบรูปต้ังโต๊ะท่ีมีมุมของการ 
มองอยู่ในระดับ 60 องศา	 ซ่ึงพอดีกับแนวสายตา 
ด้านหน้าของโล่รางวัลเป็นรูปทรงจ่ัวส่ือถึงสัญลักษณ์ 
อันเรียบง่ายและคลาสสิกของความเป็นบ้าน	 อีกท้ัง 
แฝงนัยถึงความคลาสสิกของนิตยสาร บ้านและสวน 
ท่ีอยู่คู่สังคมไทยมานาน 46 ปี	 และการทำาให้โล่ 
รางวัลมีลักษณะเอนไปด้านหลังน้ันยังเพ่ิมมิติการ 
มองให้น่าสนใจข้ึน	 พร้อมช่วยเสริมความแข็งแรง 
ภายใต้รูปทรงท่ีดูคล้ายดินสอไม้ต้ังอยู่	 เป็นอีกหน่ึง 
สัญลักษณ์ท่ีแทนถึงการขีดเขียนและการออกแบบ 
ในงานสถาปัตยกรรม
 คุณจิม  -  จักรายุธ์  คงอุไร	 และ  คุณยิม  - 
ไพรสณ  แววบัณฑิตระยับ	 สองผู้ช่วยพัฒนาการ 
ออกแบบโล่รางวัลได้เล่าถึงการทำางานคร้ังน้ีว่า “ตอน 
แรกเรานึกถึงเปลือกแมคคาเดเมียกับเศษฝ้ายซ่ึงเป็น 
วัสดุเหลือใช้ท่ีเรามีอยู่เยอะมาก  แต่สุดท้ายตัดสินใจ 
เลือกใช้เศษฝ้าย  เพราะเป็นทางเลือกท่ีเช่ือมโยงไปถึง 
งานหัตถกรรมได้ดี มีความเป็น Sustainable Design 
และเข้ากับความเป็น  ‘บ้านและสวน’  ด้วย  โดย 
กระบวนการแรกคือเราเลือกเศษฝ้ายท่ีคัดแยกแบ่งไว้ 
เป็นหมวดสีตามโทนต่างๆ ท่ีต้องการใช้  ซ่ึงก่อนน้ี 
ก็เคยนำาไปเป็นส่วนผสมในกระดาษสาหรือเย็บต่อกัน 
เป็นปลอกหมอนมาแล้ว แต่จะนำามาข้ึนรูปทรงอย่างไร 
ให้เป็นโล่รางวัล  เราเลยคิดถึงการหล่อปูนลายหินขัด 
(Terrazzo) ท่ีผสมเศษฝ้ายเข้าไปด้วยเพ่ือสร้าง 
ลวดลาย  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสามมิติ 
(3D Printing) ทำาต้นแบบตัวโล่รางวัลข้ึนมาก่อน  
แล้วจึงทำาแม่พิมพ์ซิลิโคนหล่อปูนต่อไป
  “จากน้ันก็เป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง 
ดอยตุงกับ Humeme Studio ในกรุงเทพฯ  ซ่ึงเรา 
ต่างก็มีความเช่ือในเร่ืองนวัตกรรมและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ Upcycling เหมือนๆ  กัน  และก็เป็น 
โอกาสดีท่ีจะพัฒนาช่างฝีมือของดอยตุงในจังหวัด 
เชียงรายให้ได้มีประสบการณ์และทักษะอาชีพชุมชน 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สะท้อนงานฝีมืออัน 
สวยงามซ่ึงเป็นหัวใจหลักของดอยตุง  ผสานไปกับ 
ความคงทนถาวรจากการผลิตก่ึงอุตสาหกรรมของ 
สตูดิโอในกรุงเทพฯ”
	 จากเศษฝ้ายท่ีคัดเลือกโทนสีมาแล้วจาก 
ดอยตุง จึงส่งต่อมาถึงมือ คุณเอิร์ท  - ศตายุ เฉลิม- 
สวัสดิ์วงศ์ นักออกแบบแห่ง Humeme Studio 
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมร่วมกับผงปูนและขึ้นรูปให้เป็น 
โล่รางวัลตามที่ออกแบบไว้	 โดยคุณเอิร์ทเล่าถึง 
ขั้นตอนการทำาจากนี้ว่า

คุณไพรสณ  แววบัณฑิตระยับ
คุณศตายุ  เฉลิมสวัสดิ์วงศ์  และคุณจักรายุธ์  คงอุไร

งานทอผ้าของดอยตุงที่มีการใช้ฝ้ายหลากหลายสีสัน
เป็นวัตถุดิบหลัก

น�าเศษฝ้ายมาชั่งเพื่อก�าหนดปริมาณน�้ำาหนัก
ก่อนไปแช่น�้ำา

เศษฝ้ายเหลือใช้ที่น�ามาคัดแยก
เป็นหมวดสีและขนาดไว้

ผสมปูน  เศษฝ้าย  และผงสีเข้าด้วยกัน
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บริการยอดนิยม

ช่ า ง ส ร ร

รวมบริการงานช่างมืออาชีพ 
ตัวช่วยงานปรับปรุง - ซ่อมแซม - ดูแลบ้าน
	 เมื่อพูดถึงการปรับปรุงบ้าน	 นอกจากสไตล์ที่ชอบ	 วัสดุตกแต่งที่ใช่แล้ว	 อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืองานช่าง 
คุณภาพ	 ซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้บ้านของเราสวยงาม	 อยู่สบาย	 และหายห่วง	 “ช่างสรร”  ในฉบับนี้ขอแนะนำา 
บริการงานช่าง	 รวมถึงแพลตฟอร์มค้นหาช่างที่เหมาะสำาหรับคนรักบ้านอย่างเรากัน	 ไม่ว่าจะงานรีโนเวต	 ต่อเติม	 ติดตั้ง	 
ซ่อมแซม	 ดูแลทำาความสะอาด	 จะงานเล็กหรืองานใหญ่	 หรืองานไหน ๆ	 ก็มีตัวช่วยที่พร้อมให้บริการเสมอ

แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างและบริการดูแลบ้าน
	 คิวช่าง (Q-CHANG)	 เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างและบริการดูแลบ้านที่ครอบคลุมทุกปัญหา 
เรื่องบ้าน	 ทั้งงาน “ล้าง	 ซ่อม	 ติดตั้ง	 และต่อเติม”	 รวมกว่า 120 บริการ	 ด้วยทีมช่างคุณภาพกว่า 
1,350 ทีม	 รวมถึงมีให้บริการที่ SCG HOME	 บุญถาวร	 กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ	 บริการที่ได้รับ 
ความนิยมของคิวช่างมีทั้งบริการล้างแอร์และติดตั้งแอร์	 บริการแม่บ้านทำาความสะอาด	 บริการล้าง 
เครื่องซักผ้า	 บริการซ่อมหลังคารั่ว	 และบริการติดตั้งเครื่องทำานำ้าอุ่น	 โดยจุดเด่นของการบริการ 
คือสามารถเลือกจองบริการได้ง่ายๆ  ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์	 และทาง Line Official  
จองล่วงหน้าได้นานถึง 180 วัน	 รวมถึงมีระบบติดตามสถานะและตรวจรับงาน	 พร้อมรับประกันหลัง 
บริการสูงสุด 365 วัน

เลือกจองบริการได้ที ่ : 
www.q-chang.com
Line Official : @q-chang
โทรศัพท์ : 0-2821-6545

คิวช่าง

บริการแม่บ้านทำาความสะอาด บริการติดตั้งเครื่องทำานำ้าอุ่น

บริการล้างแอร์และติดตั้งแอร์

บริการล้างเครื่องซักผ้า

บริการซ่อมหลังคารั่ว
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บ ้า น ส ว ย

บ้านสีขาว
ที่ซ่อนความอบอุ่นไว้ภายใน
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แสงไฟที่ลอดจากช่องเปิดใน
ช่วงเวลากลางคืนทำาให้บ้าน
สีขาวดูมีมิติที่นุ่มนวลมากขึ้น

ทั้งขอบผนังและแนวรั้ว
ต้นไม้ช่วยบดบังความวุ่นวาย
ภายนอกให้เหลือแต่ท้องฟ้า
สวยๆ
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ระบบนิเวศ
ของความสุขที่ออกแบบได้
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ออกแบบพื้นที่ภายในบ้านให้โปร่งแบบกึ่งภายนอก
กึ่งภายใน (Semi-outdoor) ที่เปิดเชื่อมต่อกับ
คอร์ตยาร์ด  และทำาผนังห้องครัวเป็นบานเลื่อนสูง
ถึงเพดาน  ให้ปิดได้เมื่อต้องการใช้งานครัวจริงจัง

“แม้นั่งในบ้านก็จะเห็นกิ่งก้านต้นไม้แผ่เข้ามา
ให้ความรู้สึกร่มเย็นเหมือนนั่งเล่นในสวน 
ได้จิบกาแฟในสวนทุกวัน”
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บ ้า น ส ว ย

บ้านสวนพื้นถิ่นร่วมสมัย
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นําประตูและ
บานหน้าต่างไม้เก่ามา
ดัดแปลงเป็นผนังบ้าน
เป็นการหมุนเวียน
ทรัพยากรนํากลับมาใช้
ใหม่และมีดีไซน์ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
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ชั้น  2  ทําระเบียงกว้างให้ออกมาใช้งานได้ดี  โดยออกแบบหลังคาลาดลงมาตํ่า
ช่วยป้องกันฝนสาดเข้ามาเวลาฝนตกหนัก  แต่ยังรับลมและแสงธรรมชาติได้ดี 
และออกแบบราวกันตกให้เป็นที่นั่งและโต๊ะให้นั่งชิลได้แบบฟีลคาเฟ่

แปลงดอกดาวเรืองที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์  สามารถตัดขายได้ทุก  2  - 3  วัน
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ภาพประกอบ : อภิสิทธิ์  น้าวประจุล
Caladium ‘Chaichon’
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	 สวนหรอืพืน้ทีส่เีขยีวในบ้าน	 นอกจากจะช่วยให้ความร่มรืน่	 ช่วยให้บ้าน 
เย็นขึ้นได้แล้ว	 ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน 
กบัครอบครวัได้อกีด้วย แต่หลายบ้านกม็กัประสบกบัปัญหาสวนไม่สวย โดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนที่ต่างกันในเรื่องสภาพอากาศและอุณหภูมิ	 ซึ่งเป็นปัจจัย 
ส�าคัญในการเจริญเติบโตของพืชพรรณ	 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อต้นไม้ตามมาได ้
เช่น	 ใบไม้ไม่เขียว	 เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือน�้าตาล	 หญ้าและวัชพืชขึ้นรก 
จนเป็นป่า	 ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องเตรียมรับมือและหมั่นสังเกตดูแลอยู่เสมอ 
เพื่อให้สวนสวยทุกฤดูกาล

ปัญหาสวน
หน้าร้อน vs. หน้าฝน
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• พื้นทางเดินเกิดตะไคร่นํ้า
และทรุดตัว
	 ในช่วงฤดูฝนพ้ืนดินจะยุบตัวได้ง่าย	 ท�าให้ 
แผ่นทางเดินโยกเยกเดินไม่สะดวก	 เจ้าของสวนจึง 
ควรร้ือแผ่นทางเดินออก	 แล้วปรับระดับของดิน 
ส่วนท่ีมีน�า้ท่วมขังด้วยการโรยทรายหยาบ	 เม่ือผิวดิน 
เรียบเสมอกันดีแล้วจึงแซะให้เป็นร่องพอดีกับแผ่น 

• โรคที่เกิดจากเชื้อราและ
แบคทีเรีย
	 ความช้ืนเป็นแหล่งสะสมของเช้ือราและ 
แบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคในพืชและต้นไม้	 เช่น 
โรคราน�า้ค้าง (Downy Mildew)	 โรคราแป้ง (Pow- 
dery Mildew) โรคเน่าด�า (Black Rot) โรคราสนิม 
(Rust)	 และโรครากเน่าโคนเน่า (Root and Stem 
Rot)	 ซ่ึงย่ิงถ้าหากสภาพแวดล้อมมีความช้ืนเพ่ิมมาก 
ข้ึนเท่าไร	 เช้ือราและแบคทีเรียก็จะย่ิงสามารถแพร่ 
กระจายได้มากเท่าน้ัน	 ดังน้ันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน 
จึงควรป้องกันด้วยการฉีดพ่นป้องกันเช้ือรา	 เช่น	 
เช้ือราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma asperellum)  
ยาคาราเทน (Karathane)	 ไตรอะดิมีฟอน (Triadi- 
mefon)	 หรือเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus  
subtilis)	 เพ่ือให้ต้นไม้สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ก่อน 
ท่ีเช้ือราและแบคทีเรียจะมาดูดแย่งสารอาหารและ 
ท�าให้เกิดโรคพืชตามมา
 - ราน้้าค้าง (Downy Mildew) : ใบจะมี 
สเีหลอืงด้านบน	 ส่วนใต้ใบจะพบกลุม่ของสปอร์สเีทา 
เป็นขุยฟู	 ต่อมาเนื้อใบส่วนที่เป็นสีเหลืองจะตาย	 
เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้มหรือด�าขยายวงกว้างออกไป 
เลก็น้อยเป็นรปูสีเ่หลีย่มและร่วงหล่นลงอย่างรวดเรว็
 - ราแป้ง (Powdery Mildew) : พบเส้นใย 
หรือสปอร์ของเชื้อเจริญปกคลุมผิวใบทั้งด้านบนใบ 
และด้านท้องใบเป็นผงขาวคล้ายแป้งหรอืฝุน่	 ท�าให้ 
ใบอ่อนบิดหงิกงอ	 อาจเป็นแผลสีม่วงแดงและด�า 
เนือ่งจากเซลล์ถกูท�าลายได้	 บรเิวณอืน่ทีเ่ป็นโรคอาจ 
มเีส้นใยสขีาวขึน้ปกคลมุ	 หากเป็นโรคนาน  ๆจะท�าให้ 
ใบเหลอืงแห้งกรอบ	 ร่วงหล่น	 และกิง่แห้งตายได้
 - รากเน่า (Root Rot) : เกดิจากวสัดปุลกูที่ 
แฉะเกนิไป	 ท�าให้เชือ้ราเข้าท�าลายระบบราก	 จนราก 
และโคนต้นเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาล	 ใบทีโ่คนซดีเหลอืง 
และร่วง	 มแีผลฉ�า่น�า้	 และมนี�า้ไหลออกมาจากแผล 
ทีโ่คนต้น	 ซึง่เมือ่แผลลกุลามมากจะท�าให้ใบร่วงและ 
ยนืต้นตายในทีส่ดุ	
 - ราสนมิ (Rust) : อาการของโรคปรากฏเป็น 
แผลนนูสเีหลอืง	 สนี�า้ตาล	 หรอืสเีหลอืงอมน�า้ตาล	 
เกิดเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวกระจายทั่วใบ	 ท�าให้ใบแห้ง 
เหลอืงและหลดุร่วง	 รวมถงึอาจมอีาการแคระแกรน็ 
และใบมลีกัษณะม้วนงอ

อำจเลือกปูพื้นโดยใช้วิธี
ปูแบบเว้นช่องส�ำหรับ
โรยทรำยหรือหินกรวด 
เพื่อลดปัญหำควำมลื่น
ของทำงเดินรอบบ้ำน
เนื่องจำกตะไคร่น�้ำ

รำสนมิ (Rust)

โรคโคนเน่ำใบเน่ำ
ซึ่งเกิดจำกเชื้อรำ
Phytophthora parasitica
ท�ำให้ล�ำต้นเปลี่ยนเป็น
สีน�้ำตำลและเน่ำเละ
มีปุยสีขำวปกคลุม
และต้นเหี่ยว

ทางเดิน	 ก่อนน�าแผ่นทางเดินที่ท�าความสะอาด 
เรียบร้อยแล้วมาวางใหม่ให้สูงกว่าระดับพื้นดิน 
เลก็น้อย	 นอกจากนีห้ากพืน้ทางเดนิหรอืฮ้าร์ดสเคป 
ในสวนท�าจากวัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี	 เช่น	 อิฐ 
มอญศลิาแลง	 พืน้ซเีมนต์	 แผ่นกรวดล้างทรายล้าง 
แผ่นปนูส�าเรจ็รปู	 ควรหมัน่ขดัพืน้ให้สะอาดอยูเ่สมอ 
และใช้น�้ายาป้องกันตะไคร่ทาเคลือบก่อนเข้าสู่ช่วง 
ฤดฝูน	 เพือ่ป้องกนัการเกดิตะไคร่น�า้	 และลดความ 
เสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตจุากการใช้งาน
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“เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ สวนยุคใหม่จึงต้อง
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศได้มากยิ่งขึ้น”
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บางจุดเพิ่มนํ้าผุดให้เกิดความ
เคลื่อนไหวไม่ให้ลําธารดูนิ่ง
จนเกินไป สังเกตได้ว่าพื้นที่สวน
ออกแบบให้มีความลาดเอียง
เพื่อให้เกิดเส้นทางนํ้าไหล 
ส่วนบริเวณนํ้าผุดจะเล่นระดับให้เป็น
นํ้าตกขนาดเล็กๆ เพิ่มรายละเอียด
ในการออกแบบมากขึ้น ตัว
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ซุ้มประตูทางเข้าสวนทําจากเหล็กดัดอิตาลีทาสีดํา โดยประยุกต์จากลวดลายที่เจอในอินเทอร์เน็ตและสั่งทําขึ้นมา
ใหม่เป็นพิเศษ

ติดตั้งระบบพ่นหมอกทั่วทั้งสวนเพื่อช่วยเพิ่มความชื้น
ให้ต้นไม้และช่วยลดอุณหภูมิภายในสวน ทําให้เดิน
สบายไม่ร้อน

ภายในสวนติดตั้งระบบไฟไว้ทั้งหมด ซึ่งออกแบบโดยคุณต๊ะตัว
อย
่าง



พื้นที่ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ข้างบ้าน

มุมกำาจัดขยะและเศษอาหาร
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my home 
L i v i ng Space : 
ครัวที่รองรับได้
ทุกกิจกรรม
	 โซนใหม่พเิศษทีจ่ะทำาให้คณุสนกุกบักจิกรรม
เวร์ิคชอ็ปต่างๆ ด้วยตวัเอง	 และไอเดยีการออกแบบ 
ครัวมัลติฟังก์ชันที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับ 
ลดขยายเพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน	 และยัง 
สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปลี่ยนห้องครัว 
ให้เป็นห้องอเนกประสงค์ในแบบทีค่าดไม่ถงึ	 ภายใต้ 
การดแูลจาก “บ้านและสวน KITCHEN”

ผู้สนับสนุน ตัว
อย
่าง



บ้านและสวน  PETS ซุปตาร์ปาร์ตี้ ครั้งที่ 2
โครงการ Whizdom The Forestia Petopia

	 ปัจจุบันบ้านและสวน PETS มีแพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน์	 ทั้งเว็บไซต์ www.baanlaesuan. 
com/pets	 เฟซบุ๊กบ้านและสวน Pets	 และแอพพลิเคชั่นบ้านและสวน Pets	 ผู้ช่วยคนสำาคัญที่จะทำาให้ 
การดูแลสัตว์เลี้ยงสนุกและง่ายกว่า	 โดยหนึ่งในเรื่องราวที่ถือเป็นไฮไลต์ก็คือ	 สร้างชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง	 
(Pet Lover Community) สำาหรับพูดคุยและร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	 โชว์ความน่ารักและความสามารถ 
ของน้องๆ เหล่าสัตว์เลี้ยง	 ซึ่งเป็นที่มาของบ้านและสวน Pets Modeling 
	 ถึงวันนี้	 บ้านและสวน Pets Modeling	 เรามีซุปตาร์หรือเด็กๆในสังกัดทั้งหมด 3 ซีซั่นแล้ว	 
ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับความสนใจจากพ่อๆ แม่ๆ เป็นอย่างมาก	 โดยส่งรูปลูกๆ มาประกวดกันอย่างล้นหลาม 
เป็นหลักพันเลยทีเดียว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีซั่นที่ 3 ที่เราคัดเลือกเป็นพิเศษ	 นอกจากจะให้ส่งภาพผ่าน 
แอพพลิเคชั่นแล้ว	 เรายังจัดออดิชั่นเพิ่มเติมในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022 ที่ผ่านมาอีกด้วย	 
ซึ่งมีน้องๆ มาโชว์ความน่ารักและความสามารถพิเศษกันอย่างมากมาย
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