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E D I T O R ’ S  T A L K  
เป็นที่รู ้กันดีว่า ปูนซีเมนต์นั้นเป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่มนุษย์เราค้นพบและนำมา      

ใช้งานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่าง    

ไม่หยุดยั้ง จึงทำให้ปูนซีเมนต์ได้รับการพัฒนาให้เป็นมากยิ่งกว่าวัสดุตกแต่งและก่อสร้าง 

ดังที่เห็นได้จากงานออกแบบที่มีปูนซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นผนัง รั้ว 

ทางเดิน เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้นั่ง โต๊ะอาหาร ชั้นหนังสือ ช่องหน้าต่างและอื่นๆ อีกมากมาย 

 

และหลังจากหนังสือ The Sense of Walls เล่มแรกออกสู่สายตาของสถาปนิก มัณฑนากร 

ดีไซเนอร์ ตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบและสนใจการตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ มีเสียงตอบรับกลับมา

อย่างน่าพอใจ จนทางคณะผู ้จ ัดทำตระหนักดีว่า ยังมีผู ้ที ่ร ักและหลงใหลในเสน่ห์         

ของงานตกแต่งจากปนูซีเมนต์อยูอี่กจำนวนไม่น้อยท่ีต้องการใช้งานปนูซีเมนต์ในเชิงตกแต่ง

เพื่อความสวยงามอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ บวกกับคุณสมบัติ

เฉพาะตัวของปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ ที่สามารถตอบสนองจินตนาการได้ทุกรูปแบบ 

 

The Sense of Walls Volume 2 เล่มที่คุณกำลังถืออยู่ในมือขณะนี้ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ดี               

ถึงความหลากหลายในการนำงานปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้งาน ไม่ว่า      

จะเป็นงานปูนเปลือย งานปูนฉาบขาวและงานปูนฉาบสี ซึ่งเป็นการใช้งานที่เข้ามาอยู่     

ในชีวิตประจำวันของเราได้มากขึ้นกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

รีสอร์ทสุดเก๋ ร้านอาหารฮิปๆ สปาชั้นนำ โรงแรม บ้านพักอาศัย รวมทั้งหมดกว่า 20 แห่ง  

ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ 

  

รวมทั้ง SCG Experience ซึ่งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานปูนซีเมนต์

ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ พร้อมทั้งเทคนิคในการตกแต่งพื้นผิวรูปแบบ

ใหม่ๆ ที ่ช่วยเปิดโลกแห่งการออกแบบงานปูนซีเมนต์ให้กว้างไกลได้เกินจินตนาการ     

เรียกได้ว่าทุกโสตประสาทของคุณจะได้รับรู ้และเข้าใจถึงรูป รส กลิ ่น เสียง สัมผัส         

อันเน่ืองมาจากความงามในการนำเอาปนูซีเมนต์มาใช้งานในทุกแง่มุมอย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าที่เคย 

 

หลังจากที ่ค ุณเปิดอ่านหนังสือเล่มนี ้จนจบ อย่าแปลกใจว่าทำไมหัวใจถึงเต้นแรง       

เพราะคำตอบอาจเป็นไปได้ว่า...คุณกำลังตกหลุมรักงานปูนซีเมนต์อยูน่ั่นเอง   
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PROJECT  DESCRIPTION 
สถาปัตยกรรมคอนกรีตเปลือยในรูปทรงฟรีฟอร์มที่โดดเด่นสง่างามแห่งนี้ สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นได้ดี 

ทั้งช่วงกลางวัน ซึ่งดูเปิดโปร่ง ทันสมัย ในแบบโมเดิร์นสไตล์ และเปลี่ยนมาสู่มุมมองที่โรแมนติกได้เมื่อกระทบ

แสงไฟยามค่ำคืน SCG Experience คือศนูย์รวมความรูแ้ละเทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือการอยูอ่าศัยแห่งแรกของเมืองไทย 

บนเนื้อที่ 4 ไร่ ภายในพรั่งพร้อมไปด้วยนวัตกรรมการให้บริการที่ล้ำยุค เพื่อให้เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับ     

การอยู่อาศัย เป็นจุดนัดพบของสถาปนิก มัณฑนากร และผู้สนใจ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นความคิดใหม่ๆ ที่ดี 

THINK  DIFFERENCE 
ด้วยแนวคิด ‘Creative Living’ SCG Experience จึงมุ่งเน้นถึงการเป็นศูนย์รวมเพื่อตอบสนองต่อจินตนาการ   

และความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมสำหรับการอยู่อาศัยอย่างไร้ขีดจำกัด ภายในอาคารขนาด 3 ชั้นแห่งนี้   

ได้แบ่งพื้นที่ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าและข้อมูลด้านงานตกแต่งไว้อย่างครบถ้วน ทั้งมุมห้องสมุดสำหรับค้นคว้า 

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และบริการทุกขั้นตอนของการสร้างบ้าน สตูดิโอสำหรับค้นคว้าและเสนองาน โดยทุกส่วน

เน้นถึงเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัยและสร้างสัมผัสให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุด โดยเลือกใช้

คอนกรีตเปลือยฉาบทับด้วยปูนฉาบแต่งผิวเป็นวัสดุตกแต่งภายนอกที่สร้างความแตกต่างและโดดเด่นในทุก   

มุมมองจากอาคารอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสื่อถึงการตอบสนองจินตนาการในการก่อสร้างได้อย่างไม่มีข้อจำกัด 

ซ้าย ผนังของ SCG Experience เป็น

ผนังคอนกรีตหล่อในที่ซึ่งมีผิวสัมผัส     

ทีเ่รยีบเนยีน แสดงใหเ้หน็ถงึเทคโนโลยี

การก่อสร้างที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

 

ขวา ตัวอาคารออกแบบให้สัมพันธ์กับ

พื้นที่โดยรอบ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นน้ำ

เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวอาคาร

โดยรวม 

. บริเวณโถงทางเข้าตกแต่งด้วยผนัง    

ปนูเปลอืย สลบักบัผนงัสขีาว เพิม่ความ 

โดดเด่นด้วยเคาน์เตอร์สีแดงสดของ

ส่วนต้อนรับด้านหน้า 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เพราะ SCG Experience เริ่มต้นพัฒนาขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ซึ่งมีโลโก้รูปช้างสีขาวภายใน

กรอบหกเหลี่ยมสีแดง การสร้างอาคารศูนย์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งนี้จึงได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรง      

หกเหลี่ยมซึ่งเป็นโลโก้ของบริษัท และสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตหล่อในที่ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของปูนซีเมนต์ 

แล้วแต่งพื้นผิวหน้าด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางเทา โดยใช้เทคนิคการขัดมัน ให้อารมณ์ดิบและแสดงถึงเนื้อแท้     

ของวัสดุ โดยปรับโครงสร้างให้ดูเท่ล้ำสมัยขึ้นอีก แล้วเปิดให้โปร่งผ่านช่องหน้าต่างกระจกใสขนาดกว้าง 

ภายนอกดูเรียบง่าย ส่วนภายในนั้นตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานปูนเปลือย งานฉาบขาว   

และงานปูนฉาบสีที่ใช้เทคโนโลยีของ SCG เข้ามาเติมเต็มจินตนาการให้กับทั้งดีไซเนอร์และเจ้าของบ้านก่อนการ

ตัดสินใจ 

ซ้าย มมุนติยสารทีบ่รเิวณชัน้ 1 ตกแตง่

ด้วยโทนสีเทา ดำ น้ำตาล ให้อารมณ์

ผ่อนคลายเมื่อเข้ามาใช้งาน 

 

ขวา  ชั้นวางหนังสือที่บริเวณห้องสมุด 

ที่ชั้น 2 ยาวเต็มผนัง สร้างความรู้สึก

เชื่อมโยงมาจากชั้น 1 โดยมีพื้นหลัง

เป็นปูนเปลือยเช่นเดียวกัน 

 

ล่าง  หากต้องการความเป็นส่วนตัว    

ก็มีมุมสงบให้เลือกนั่ง และสามารถ

มองเหน็บรรยากาศภายนอกไดอ้กีดว้ย 

. 
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SCG Experience 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกอันชาญฉลาดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

เป็นสุข SCG Experience จึงเปิดตัวขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย       

ให้ผู้บริโภคได้เข้าค้นคว้า เรียนรู้ และสอบถามหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับบ้านและ

การตกแต่ง ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างแท้จริง 

 

อาคารรูปทรงเหลี่ยมที่ดูเท่ทันสมัยแห่งนี้ มีความโดดเด่นตั้งแต่สถาปัตยกรรมภายนอก    

ซึ่งสร้างขึ้นจากงานคอนกรีตหล่อในที่ซึ่งสร้างความนิ่มนวลในแง่ของเฉดสีและพื้นผิวสัมผัส 

โดยมีทีมงานผูเ้ช่ียวชาญจาก SCG คอยควบคุมการก่อสร้าง รวมท้ังใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย

และวัสดุที่มีคุณภาพ จึงได้แผ่นผนังที่เรียบ เนี้ยบ แม้ไม่ได้ทาสี สร้างสัมผัสที่นุ่มนวล      

ในแบบฉบับเฉพาะตัว ผสมผสานกับงานกระจกเพื่อเปิดพื้นที่ภายในให้โปร่งและรับแสง

ธรรมชาติเชื่อมต่อมุมมองระหว่างภายนอกและภายใน ด้วยเส้นโครงที่เฉียบเรียบและ     

ไม่ธรรมดา เช่นเดียวกับภายในซึ่งเน้นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเพื่อสื่อถึงนวัตกรรมของงาน

ก่อสร้างและตกแต่งที่ทันสมัยจาก SCG  

 

โดยสัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ตั้งแต่ชั้น 1 ซึ่งมีทั้งส่วนต้อนรับพร้อมจอ Interactive Screen 

ขนาดใหญ่กว่า 4 เมตร สำหรับค้นหาข้อมูล ส่วนบริการลูกค้า มุมนิตยสารตกแต่งทั้งใน

และต่างประเทศกว่า 250 หัว มุมรวมสินค้าดีไซน์ โถงแสดงผลงานและนิทรรศการนวัตกรรม

ต่างๆ ของ SCG ห้องประชุมสัมมนาพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ มุมสำหรับให้คำปรึกษาโดย

วิศวกรและสถาปนิกมากประสบการณ์  รวมทั้งร้านกาแฟที่ส่งกลิ่นหอมสร้างอารมณ์สุนทรี

ควบคู่ไปกับการตกแต่งด้วยงานปูนซีเมนต์หลากประเภทให้กับผู้ที่มาใช้งาน 

  

ในบริเวณชั้น 1 ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในออกจากกันอย่างชัดเจน ทว่ามีความ

เชื่อมโยงกันด้วยตัววัสดุตกแต่ง โดยพื้นที่ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น ห้องประชุม 

เลือกใช้ผนังเบากั้นเป็นห้องแล้วตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางเทาคล้ายปูนเปลือยขัดมัน    

ให้สัมผัสที่เรียบเนียนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของวัสดุจากภายนอก

สู่ภายในอาคารอีกด้วย ในขณะที่เคาน์เตอร์และพื้นเป็นงานเทอร์ราซโซหล่อในที่ซึ่งทำจาก

ปูนซีเมนต์ขาว สามารถหล่อเป็นรูปทรงต่างๆ รวมทั้งรูปทรงโค้งได้อย่างอิสระเพื่อแสดง

ศักยภาพของวัสดุอย่างต่อเนื ่องกันไปจากพื้น ผนัง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เช่น 

เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือในห้องน้ำ เป็นต้น 

ซ้าย ผนังภายในที่ตกแต่งด้วยงาน   

ปูนฉาบสีซึ่งมีพื้นผิวแตกต่างกันไป 

ช่วยเติมจินตนาการให้กับผู้มาเยือน

ได้เป็นอย่างดี 

 

ขวา งานเทอร์ราซโซที่ใช้ตกแต่งพื้น 

ภายในอาคารทุกชั้น ดูสอดคล้อง

กลมกลืนกันด้วยเส้นสายโค้ งมน       

ทีต่อ่เนือ่งกนัตัง้แตช่ัน้ 1 ไปจนถงึชัน้ 3 

. 
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ขณะที่ชั้น 2 เป็นจุดนัดพบของโลกนวัตกรรม เพราะได้รวบรวมผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย

ของ SCG มาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม ทั้งกระเบื้องดีไซน์และสุขภัณฑ์ล้ำสมัยผ่านเทคโนโลยี

ใหม่ๆ จาก XP Virtual Room หรือห้องจำลองผนัง 4 ทิศทางสำหรับเลือกเปลี่ยนรูปแบบ

กระเบื้องให้ตรงกับจินตนาการส่วนตัว พร้อมมุม Designer Club ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ

ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และห้องสมุดที่มีหนังสือทันสมัยกว่า 2,500 เล่ม สามารถเลือกอ่านได้

ตามใจและมีเสียงเพลงไพเราะคลอไปเบาๆ อย่างนุ่มนวล 

 

ส่วนชั้น 3 ช่วยเติมเต็มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ทางโครงสร้าง ฐานราก ฝ้า ผนัง และ

หลังคา รวมถึงเป็นศูนย์บัญชาการของสำนักงาน SCG Experience ที่ยินดีรับฟังทุกปัญหา

และความต้องการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับทุกคน โดยที่

ชั้น 3 นี้ดีไซน์ช่องแสงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะหกเหลี่ยมเหมือนกับโลโก้ของ SCG ไว้ทาง

ด้านบน ให้แสงสว่างธรรมชาติแก่ตัวอาคารทั้ง 3 ชั ้น โดยแสงที่เข้ามาในอาคารนั้น       

ต้องผ่านกระจก 2 ชั ้น ป้องกันความร้อนและมีการกระจายแสงไปยังผนังหรือฝ้า           

เพ่ือกระจายความสว่างอีกทางหน่ึง แสงท่ีได้จึงมีความนุ่มนวลและไม่ร้อน เป็นการประหยัด

พลังงานอีกทางหนึ่งด้วย 

 

ในงานตกแต่งภายในชั้นที่ 2 และ 3 จะช่วยตอกย้ำประสบการณ์ใหม่ที่สามารถพบได้ที่ 

SCG Experience แห่งนี้ เพราะได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือ SCG มาใช้ใน      

งานตกแต่ง เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมได้สัมผัสประสบการณ์ในการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็น    

งานตกแต่งผนังด้วยปูนฉาบสีซึ่งจะมีผนังที่แสดงพื้นผิวรูปแบบต่างๆ ให้ได้สัมผัสกับพื้นผิว

ของงานฉาบจริง รวมทั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำตกแต่งปิดผวิด้วยงานเทอร์ราซโซ

ผสมเศษกระดุมแทนหินเกล็ด เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ 

พร้อมมีสุขภัณฑ์รุ่นต่างๆ ให้ทดลองใช้ได้เต็มที่ 

  

และเมื่อพื้นผิวจากงานปูนซีเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานปูนเปลือย งานปูนซีเมนต์ขาวและงาน

ปูนฉาบสี ได้ส ัมผัสกับแสงธรรมชาติที ่ส ่องลงมาจากด้านบนจึงสามารถมองเห็น         

รายละเอียดบนพื้นผิวสัมผัสของงานปูนแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน และเมื่อบวกกับ

ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน ถือเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งประสบการณ์        

ที่จะทำให้คุณได้พบกับ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ที่ครบถ้วนของงานปูนซีเมนต์รวมอยู่

ใน SCG Experience เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  

 

 ซ้าย บริเวณทางเดินภายในตกแต่ง

ด้วยงานปูนเปลือยซึ่งให้อารมณ์สงบ

นิ่ง ทั้งจากพื้นผิวสัมผัสและสีสันจาก

เนื้อวัสดุที่แท้จริง 
 
 
ขวา ผนังภายในห้องน้ำตกแต่งด้วย  

งานปูนเปลือย เมื่อสัมผัสกับแสงไฟ    

สีเหลืองนวลจึงทำให้ดูนุ่มนวลยิ่งขึ้น 

และอ่างล้างหน้าเทอร์ราซโซที่ผสม

เศษกระดุมแทนหินเกล็ดเป็นการนำ

วัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้งานให้เกิด

ประโยชน์ 

. 

อีกมุมที่แสดงถึงความสดใสจากงาน

ปูนฉาบสี ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน  

ให้กับมุมนี้ได้เป็นอย่างด ี

. 
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Vision
เพราะการมองเห็นทำให้เราเปิดโลกทัศน์แห่งจินตนาการได้อย่างกว้างไกล จนอาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์       

ทั้งหลายมีที่มาจากการมองเห็นเกือบทั้งสิ้น ในงานตกแต่งก็เช่นเดียวกัน หากเราได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ให้ผ่านเข้ามาทางสายตา    

และซึมซับในสิ่งสวยงามเอาไว้ ไอเดียดีๆ สำหรับงานตกแต่งที่แตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตัวก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับ   

งานสถาปัตยกรรมที่สร้างและตกแต่งจากปูนซีเมนต์ซึ่งคุณจะได้เห็นต่อจากนี้ไป ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่โดดเด่น มองเห็นความมี

เอกลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่าสถานที่แห่งนั้นคือที่ไหนได้ตั้งแต่ไกล 

Vision
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V E R A N D A   

C H I A N G  M A I  

Loca t i on: Veranda Chiang Mai: The High Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0-5336-5007  www.verandaresortandspa.com  

Owner: คุณวีรวัฒน์ องศ์วาสิฏฐ์  Arch i t e c t : บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด  I n t e r i o r : บริษัท August Design Consultant จำกัด 
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THINK  DIFFERENCE 
แตกต่างด้วยแนวคิดของการผสมผสานความเป็นโมเดิร์นที่โดดเด่นกับความเรียบง่ายที่ไม่แปลกแยกจาก   

สภาพแวดล้อม ปูนซีเมนต์เทาจึงเป็นวัสดุหลักของรีสอร์ทแห่งนี้ ในรูปทรงสี่เหลี่ยมเท่และตรงไปตรงมา ผิวสัมผัส

และโทนสีเทาของปูนเปลือยดูสงบนิ่ง เสริมด้วยงานไม้ที่ช่วยเติมอารมณ์อบอุ่นและความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น 

ราวกับต้องการให้ผู้เดินทางมาพักผ่อนได้ปรับตัวเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ไม่ต้องการปรุงแต่งมากมาย 

PROJECT  DESCRIPTION 
เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งเน้นทิวทัศน์บนเนินเขาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่จึงได้ชื่อว่า วีรันดา เดอะ        

ไฮ รีสอร์ท บนความสูงในระดับที่สัมผัสได้ถึงความสงบเงียบและเป็นส่วนตัว  โดยเน้นงานดีไซน์สไตล์โมเดิร์น 

ตั้งแต่สถาปัตยกรรมทรงสี่เหลี่ยมเรียบตรง สร้างมุมมองให้แปลกตาจากเส้นสายของเสา ผนัง และบันได          

ที่สลับซับซ้อนและเชื่อมต่อราวกับงานกราฟิก ไปจนถึงพื้นที่ใช้งานภายใน ประกอบกับแนวคิดของการเปิดโล่ง 

เพื่อรับความสดชื่นของธรรมชาติโดยรอบ ทำให้อาคารหลักที่แม้สร้างขึ้นจากปูนเปลือยแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด       

หรือทึบตันเลย 

ที่พักภายในรีสอร์ทโดดเด่นด้ วย

อาคารปูนเปลือยเทา รวมถึงทางเดิน

หรอืผนงักัน้สว่นซึง่เชือ่มตอ่การใชง้าน

ระหว่างกันไว้อย่างกลมกลืน 

. 

ผนังปูนเปลือยบนชั้น 2 ของตัวอาคาร

ที่อยู่ภายนอก ให้อารมณ์ดิบเท่ด้วย  

รูปแบบของผนังและเทคซ์เจอร์ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ผนังเกือบทั้งหมดของที่นี่สร้างสรรค์ขึ้นจากปูนซีเมนต์เทาซึ่งไม่ปรุงแต่งสีสันใดๆ เพราะต้องการเน้นถึงวิถีที่   

กลับคืนสู่สัมผัสของธรรมชาติแบบเซน สร้างความกลมกลืนให้กับสภาพแวดล้อมด้วยเนื้อแท้วัสดุ ให้ความรู้สึก

มั่นคง แข็งแรง แต่ยังคงความทันสมัย เพื่อตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ดี นอกเหนือไปจากความ

มั่นคง แข็งแรงของพื้นและผนังปูนเปลือยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้ว การเปิดช่องแสงให้ถูกจังหวะยังทำให้          

แสงธรรมชาติที่ตกกระทบบนผนังปูนเปลือยเกิดเงาที่มีมิติน่าสนใจและแตกต่างไปตามแต่ละช่วงเวลาของวัน 

ซ้าย เพราะแนวคิดหลักของรีสอร์ท

เน้นสไตล์โมเดิร์นที่ทันสมัย ดีไซน์

อาคารหรือแม้แต่บันไดทางเดินก็ต้อง

ดเูรยีบเทด่ว้ยงานปนูเปลอืยทีอ่อกแบบ     

ให้โปร่งสบายตา 

 

ขวา สระว่ายน้ำแบบ Infinity Pool ที่ดู

เหมอืนไรข้อบเพือ่เชือ่มตอ่ใหก้ลมกลนื

ไปกับธรรมชาติ เช่นเดียวกับผิวของ

วัสดุตกแต่งบริเวณรอบๆ สระน้ำ 

. 



��  
THE SENSE OF WALLS  

��
THE SENSE OF WALLS 

สลัดความวุ่นวายของชีวิตในเมืองทิ้งสักครั้ง แล้วออกไปพบกับช่วงเวลาอันสงบนิ่งและ

ผ่อนคลายที่ วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮ รีสอร์ท ที่พักแนวบูติคบนเนินเขาธรรมชาติของ

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

บรรยากาศของความสงบที่นี่เกิดจากการผสมกันระหว่างกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวเหนือ

กับความเรียบง่ายของงานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ท่ามกลางความสดชื่นของแนวภูเขา        

ซึ่งโอบล้อมห้องพักทั้ง 69 ห้องไว้อย่างกลมกลืน โดยทุกห้องตั้งเรียงลดหลั่นไปตามไหล่เขา 

และเปิดมุมมองให้โปร่งโล่งเพื่อชมภูมิทัศน์ของทุ่งนาข้าวกับทุ่งชาสีเขียวสด ซึ่งรีสอร์ท   

ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างเต็มตา 

 

เมื่อเข้าสู่โถงต้อนรับก็สัมผัสได้ถึงความโปร่ง โล่ง และอบอุ่นจากการใช้วัสดุธรรมชาติ  

อย่างหวายที่นำมาสานจนเกิดเป็นโครงคล้ายรังนกขนาดใหญ่ แต่มีช่องว่างให้ลมพัดผ่าน

เข้ามาได้ตลอดทั ้งวัน ในส่วนของห้องพักนั ้นออกแบบไว้เพื ่อตอบรับความต้องการ           

ที่หลากหลาย โดยมีให้เลือก 4 แบบ คือ Valley Deluxe กับมุมขุนเขาเขียว Jacuzzi Pavilion 

พร้อมระเบียงซึ่งมีอ่างจากุซซี่แช่ตัว Jacuzzi Suite พื้นที่ภายในและภายนอกที่กว้างขึ้น

พร้อมอ่างจากุซซี่ที ่ระเบียง ส่วน Plunge Pool Pavilion เป็นบ้านพักพร้อมสระว่ายน้ำ         

ที่มองเห็นวิวนาข้าวสวย 

This bird’s eye view shows 

buildings and nature entwined       

to provide an unforgettable sight. 

. 

เช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเน้นย้ำถึงสไตล์ของการสร้างสรรค์ในอารมณ์ธรรมชาติ 

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ทั้งห้องอาหารระเบียงชาที่เก๋ด้วยชุดโต๊ะไม้ดีไซน์เท่ 

พร้อมกับเรือนไทยยกพื้นสูงสำหรับเป็นห้องส่วนตัว และสปาที่เปิดโล่งแต่กั้นขอบเขต    

จากผนังปูนเปลือยฉาบเรียบเป็นกำแพงยาวสีเทา ซึ ่งมีลวดลายตามธรรมชาติคล้าย      

ปุยเมฆกำลังเคลื่อนไหว ขณะที่ทางเดินปูนเปลือยนั้นดูเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ำทอดยาว   

สู่มุมรับรอง เพื่อนำพาไปชื่นชมกับทิวทัศน์ธรรมชาติให้เต็มที่ 

 

ส่วนมุมพิเศษที่ไม่ควรพลาดอยู่บนชั้น 4 ของอาคารปูนเปลือย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น The Higher 

Room โปร่งด้วยส่วนรับประทานอาหารที่สามารถชมธรรมชาติจากมุมสูง กับสระว่ายน้ำ

ขนาดกว้างแบบไร้ขอบ (Infinity Pool) เพื่อเชื่อมต่อผืนน้ำกับผืนฟ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน   

เช่นเดียวกับการเลือกใช้ผนังปูนเปลือยที่เชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติและความทันสมัย  

ให้อยู่ร่วมกันได้ 

  

โดยพื้นที่ผ่อนคลายทั้งหมดนี้สงบนิ่งอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมที่เกิดจากผนังปูนเปลือย   

โดยมีเส้นสายทันสมัยแบบโมเดิร์นสไตล์ และผิวสัมผัสจากเนื้อแท้ของวัสดุที่ไม่ปรุงแต่ง

สีสัน ซึ่งสามารถปรับอารมณ์รวมให้เข้ากับธรรมชาติรอบตัวได้เป็นอยา่งดี  

VERANDA  CHIANG  MAI 

บน ผนังปูนเปลือยในส่วนของทางเดิน

ไปโซนต่างๆ ของรีสอร์ทดูแตกต่าง

ด้วยการสร้างเส้นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้น

บนผิวปูน เพื่อลดทอนน้ำหนักของ

ผนังให้เบาและดูผ่อนคลายขึ้น 

 

ล่าง เสาต้นกลมในส่วนของโครงสร้าง

เน้นถึงเทคซ์เจอร์ที่ดิบหยาบของผิว    

คอนกรตีเปลอืยเพือ่ความเปน็ธรรมชาต ิ

 

ขวา โถงต้อนรับซึ่งออกแบบหลังคา

เป็นซุ้มโค้ง ภายในเน้นเปิดโปร่ง    

เพื่อรับลม โดยมีผนังปูนเปลือย       

กั้นความเป็นสัดส่วนแบบไม่ปิดทึบ     

รวมถึงยังเป็นแนวทางเดินลงไปสู่พื้นที่

ใช้งานชั้นล่างด้วย 

. 
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หลังจากทำการก่อและฉาบผนังด้วย ‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท’ จากนั้นจึงทำการขัดมัน     

โดยทำการโรยผง ‘ปนูเสือ ซีเมนต์ ฉาบสตูรพิเศษ’ จนได้ผนังปนูเปลือยขัดมันแล้วจึงทำการ  

สร้างลวดลายบนผนังด้วยการเซาะร่องเพื่อให้เกิดเส้นสายและมุมมองที่แปลกใหม่ ดูคล้าย

บล็อกคอนกรีต โดยการใช้เหล็กหรือตัวตะปขูดูเพ่ือให้เกิดร่อง แต่ควรทำในระหว่างท่ีผิวปนู

กำลังหมาดๆ ไม่ควรปล่อยให้ปนูแห้งเกินไปเพราะจะทำให้ปนูแตก หากเป็นผนังขนาดใหญ่

ที่กินบริเวณกว้าง อาจใช้วิธีฝังท่อ PVC ไว้ตามแบบที่ต้องการ เมื่อปูนแห้งจึงแกะท่อ     

PVC ออกแล้วจึงทำการขัดมัน มิฉะนั้นปูนอาจจะแห้งและเซตตัวก่อนได้ นอกจากนี้        

ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของลวดลายหรือเส้นสายได้ตามต้องการ 

ดีไซน์ที่แตกต่างของผนังปูนเปลือย

บริเวณหัวเตียงภายในห้องพัก โดยใช้

เทคนิคของการกดทับ เพื่ อสร้ า ง       

รูปทรง และติดกระจกเงาบานเล็ก  

ทรงกลมสะท้อนแสงไฟเพิ่มมิติและ

ความเคลื่อนไหว 

. 

TIPS & TRICKS  
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Y A I Y A  B O U T I Q U E  

R E S O R T  

Loca t i on: Yaiya Boutique Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โทร. 0-3240-6111  www.yaiyaresort.com   

Owner: คุณดวงฤดี โรจนกร  Arch i t e c t: คุณกฤษฎา โรจนกร โดย บริษัท Habita จำกัด 
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THINK  DIFFERENCE 
การเลือกใช้วัสดุปิดผิวอย่างเทอร์ราซโซหรือฟินาซโซที่มีผิวเรียบเนียน ทำให้บรรยากาศโดยรวมของยายย่า   

บูติค รีสอร์ท มีความสอดคล้องผสมกลมกลืนกับบริบทโดยรอบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการความผ่อนคลาย 

เช่น สระว่ายน้ำ บาร์ อ่างอาบน้ำ ซึ่งให้อารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้ใช้งานได้อย่างที่สถาปนิกต้องการ  

PROJECT  DESCRIPTION 
ยายย่า บูติค รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทขนาดปานกลาง มีจำนวนห้องพัก 40 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพักแบบ Pool Villa

จำนวน 11 ห้อง และห้องพัก Deluxe ซ่ึงมองเห็นสวนและทะเลอีก 29 ห้อง ซ่ึงท้ังหมดเน้นความเรียบง่ายท้ังรปูแบบ

สถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างแต่แฝงไว้ด้วยรายละเอียดท่ีผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบเพราะต้องการให้ผูท่ี้มาพัก

ได้สัมผัสถึงธรรมชาติมากที่สุด  

การออกแบบตัวอาคารที่เป็นสีขาว

แล้วเลือกใช้หลังคาไม้ซีดาร์ทำให้เกิด

ความรู้สึกเบา โปร่งโล่ง เหมาะกับ

บรรยากาศสบายๆ ริมทะเลหัวหิน 

. บรเิวณสระวา่ยนำ้, บนัได และทางเดนิ

ออกแบบใหเ้ปน็งานเทอรร์าซโซ โดยมี

การล้างกรดเกลือที่ผิวหน้าในขั้นตอน

สดุทา้ย ทำใหม้พีืน้ผวิทีห่ยาบ ซึง่จะชว่ย

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เพราะต้องการความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่ายมากที่สุด สถาปนิกจึงเลือกใช้เทอร์ราซโซและกรวดล้าง   

ซึ่งใช้วัสดุหลักจากปูนซีเมนต์ขาวและหินเกล็ด โดยงานกรวดล้างจะใช้ในส่วนที่สัมผัสกับน้ำและความชื้นบ่อย 

เช่น พื้นทางเดินภายนอก หรือ พื้นบริเวณสระว่ายน้ำ ส่วนเทอร์ราซโซจะใช้สำหรับการตกแต่งภายใน ที่ต้องการ

ความเรียบเนียนและความต่อเนื่องไร้รอยต่อ เช่น พื้น ผนัง อ่างอาบน้ำ และเคาน์เตอร์ เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้

ทำให้สถาปนิกสามารถดีไซน์งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวมทั้งงานที่มีลักษณะคล้ายกับประติมากรรมได้ 

ซ้าย งานตกแต่งผนังที่ดูสะอาดตา   

จากงานฉาบปูนซี เมนต์ขาวทำให้

อารมณข์องผูท้ีม่าพกัมคีวามผอ่นคลาย

มากยิ่งขึ้น 

  

ขวา ชั้นบนของ Pool Villa ก่อปูนเป็น   

ที่นั่งปิดผิวด้วยเทอร์ราซโซ แล้ววาง

เบาะสีเหลืองเพิ่มความสดใสเมื่อยาม 

ที่ออกมานั่งพักผ่อนนอกห้องพัก และ

นุม่นวลดว้ยผวิสมัผสัจากพืน้เทอรร์าซโซ 

. 
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YAIYA  BOUTIQUE  RESORT 
เพราะต้องการให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของหัวหิน

ได้อย่างเต็มที่ ยายย่า บูติค รีสอร์ท แห่งนี้ จึงตั้งใจออกแบบอาคารและงานสถาปัตยกรรม

ให้มีความเรียบง่ายมากที่สุด แต่ในความเรียบง่ายนั้นล้วนแต่ผ่านการคิดทุกรายละเอียด 

ตั้งแต่การวางผังอาคารไปจนถึงการเลือกวัสดุตกแต่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายตามที่

สถาปนิกต้องการ 

 

ยายย่า บูติค รีสอร์ท เปิดพื้นที่โล่งด้านหน้าไว้เพื่อให้มองเห็นวิวทะเลได้อย่างเต็มตา ถัดมา

เป็นห้องพักแบบ Pool Villa 11 ห้อง ที่แทรกตัวอยู่ในสวนสีเขียว แต่ละหลังออกแบบ    

พื้นที่ภายนอกเป็น 3 ส่วน ให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนตากอากาศ ได้แก่ ส่วนพื้นที่ 

เอาต์ดอร์ ซึ่งเปิดรับลมเต็มที่ ส่วนที่ 2 คือศาลาที่มีความเป็นส่วนตัวขึ้นแต่ยังได้รับลม        

ส่วนสุดท้ายคือภายในห้องพักที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ถัดจาก Pool Villa ลึกเข้าไปเป็น    

ห้องพักแบบ Deluxe ที่ออกแบบให้เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ซึ่งมีห้องพักแบบ Deluxe Sea 

Terrace ที่มองเห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตา และห้องพักแบบ Deluxe Terrace เปิดรับวิวสวน  

ท่ีอยูด้่านหลัง พร้อมระเบียงขนาดกว้างพิเศษท่ีสามารถออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย 

 

ส่วนภายในห้องพักเน้นความเรียบง่ายของตัวงานสถาปัตยกรรมและสีขาวของผนังที่ดู

สบายตา สลับกับเฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย พร้อมเตียง 4 เสา มีผ้าม่านสีขาวดูผ่อนคลาย 

มากยิ่งขึ้น ภายในห้องน้ำแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน โดยพื้นห้องน้ำเลือกใช้พื้นเทอร์ราซโซ

ที่มีจุดเด่นคือความเรียบเนียน ไร้รอยต่อ ส่วนห้องแต่งตัวตกแต่งด้วยตู้ไม้บิลท์อินสีเข้ม    

ซึ ่งสถาปนิกให้พื ้นที่ของห้องน้ำกว้างเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับระเบียงภายนอกเพื่อให้          

ผู้มาเยือนสามารถออกมาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นริมทะเลได้อย่างเต็มที่ 

 

ความง่ายและงามของ ยายย่า บูติค รีสอร์ท ที่เกิดขึ้นจากงานปูนซีเมนต์ขาวยังคงมีอยู่ทั่ว

บริเวณรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ที่นั่งอาบแดด และบันได ซึ่งเป็นงานเทอร์ราซโซ

และฟินาซโซที่สถาปนิกตั ้งใจออกแบบให้มีความต่อเนื ่องกันไป และด้วยคุณสมบัติ       

ของวัสดุอย่างปูนซีเมนต์ขาวบวกกับฝีมือของช่างจึงทำให้การจบงานในพื้นที่แต่ละส่วน    

มีความเรียบร้อยและให้อารมณ์ของงานประติมากรรมได้อย่างท่ีสถาปนิกต้ังใจเอาไว้ต้ังแต่ต้น 

 

บรเิวณสระวา่ยนำ้และขอบสระเลอืกใช้

งานเทอรร์าซโซซึง่เปน็วสัดทุีต่อบสนอง

งานออกแบบของสถาปนิกได้อย่าง

เต็มจินตนาการ เพราะสามารถดีไซน์

ใหเ้กดิรปูทรงตามทีส่ถาปนกิตอ้งการได ้  

 

. โถงทางเขา้สูล่อ็บบีข้องรสีอรท์เลอืกใช้

พืน้เทอรร์าซโซโทนสนีำ้ตาลเพือ่ตอ้นรบั

ผู้ที่มาพักด้วยอารมณ์และบรรยากาศ

อันอบอุ่น 

. 
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เพ่ืองานเทอร์ราซโซท่ีสวยงาม เรียบเนียน ไร้รอยต่อ และทนทานต่อการใช้งาน วัสดุท่ีเลือกใช้

ต้องเป็นวัสดุท่ีได้คุณภาพ อย่างปนูซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ ประเภทท่ี 1 เช่น ‘ช้าง ซีเมนต์ขาว’ 

ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งและเนื้อปูนที่มีสีขาวบริสุทธิ์ และหากต้องการงานที่มี 

ผิวหน้าละเอียด ดูนุ่มนวลสบายตา ต้องเลือกใช้วัสดุผสมที่มีความละเอียดแทนการใช ้   

หินเกล็ด เช่น งานเทอร์ราซโซมวลละเอียด (ฟินาซโซ) ควรเลือกใช้ ‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์  

โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานเทอร์ราซโซ 

 

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน 

เทอร์ราซโซหรือฟินาซโซสามารถใช้กรดเกลือเจือจางล้างผิวหน้างานเทอร์ราซโซหรือ    

ฟินาซโซ โดยผสมในอัตราส่วน น้ำ 2 ส่วน ต่อกรดเกลือ 1 ส่วน เพื่อให้มีพื้นผิวที่หยาบขึ้น  

ลดความลื่นของพื้นผิว 

 

การทำความสะอาดงานเทอร์ราซโซ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำสบู ่หรือผงซักฟอก         

ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดเข้มข้นเพราะจะกัดกร่อน

เนื้อปูน ส่วนการบำรุงรักษานั้นควรลงน้ำมัน (Wax) หรือน้ำยาเคลือบผิว (Water Repellent) 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความมันเงาสวยงาม หากมีคราบสกปรกฝังแน่นบนผิวหน้า 

เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน สามารถขัดลอกผิวหน้าใหม่ได้เพื่อให้พื้นผิวเทอร์ราซโซ    

ดูใหม่อยู่เสมอ 

บน ภายในห้องพักเพิ่มสัมผัสสบายใน    

การเดนิ ดว้ยการเลอืกใชพ้ืน้เทอรร์าซโซ 

ซึง่มพีืน้ผวิเรยีบเนยีน นา่สมัผสั ดเูขา้กบั

ความนุ่มนวลจากมุ้งสีขาวและเตียงไม้       

4 เสา ในอารมณ์คลาสสิก 

  

ล่าง ส่วนโถงต้อนรับที่ออกแบบอย่าง

เรียบง่าย ด้วยการใช้พื้นเทอร์ราซโซ

โทนสีน้ำตาลสลับกับพื้นเทอร์ราซโซ  

สีขาวเลื้ อยขึ้นมาเป็นบัว เชิ งผนั ง        

ดูสะอาดตา  

. 

TIPS & TRICKS  
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T H E  S M A L L   

H O T E L  &  R E S O R T  

Loca t i on: The Small Hotel & Resort อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โทร. 0-7566-1590-2  www.thesmallhotelgroup.com  

Owner: บริษัท Prop J จำกัด  Arch i t ec t: บริษัท I am Design & Development จำกัด 
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PROJECT  DESCRIPTION 
The Small โรงแรมขนาด 38 ห้องแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ อยู่ไม่ไกลจากหาดนพรัตน์ธารา ในจังหวัดกระบี่ 

ออกแบบห้องพักให้มี 6 ประเภท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาพักทุกรูปแบบ ด้วยสไตล์การตกแต่ง

แบบ Asian Chic ที่ผสมผสานอย่างหรูหราและเรียบง่ายในแบบไทย ซึ่งเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว 

สะท้อนออกมาในการตกแต่งโรงแรมตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายใน 

THINK  DIFFERENCE 
ด้วยความที่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีโรงแรมและรีสอร์ทอยู่ไม่น้อย ผู้ออกแบบจึงต้องการสร้าง   

ความแตกต่างให้กับ The Small จึงเลือกใช้ปูนฉาบแต่งผิวสีส้มมาเป็นวัสดุหลักในการตกแต่งภายนอก ตัวอาคาร 

สร้างความโดดเด่นสะดุดตาให้กับผู้ที่ผ่านไป-มา สลับกับการดีไซน์หน้าต่างและช่องเปิดให้เกิดเป็นเส้นสาย       

ที่หวือหวา และยังเข้ากันได้ดีกับโครงสร้างของอาคารที่เรียบง่ายแบบเอเชีย 

เพราะต้องการความโดดเด่นและ  

แตกต่างจากโรงแรมอื่นในบริเวณ  

ใกล้เคียง รูปแบบและหน้าตาของ

อาคารจึงเน้นไปที่ความทันสมัย และ

เพิ่มจุดเด่นด้วยสีสันที่จัดจ้านจากงาน

ปนูฉาบสสีม้สดทีไ่มเ่หมอืนใคร 

 

. นอกจากสีส้มบนผนังปูนฉาบสีที่ช่วย

เพิ่มความรื่นรมย์ให้กับผู้มาพักแล้ว 

ยั งมีสระว่ายน้ำที่อยู่ ใกล้ เพียงแค่    

เปิดประตูห้องก็สามารถออกมาใช้งาน    

ได้ทันที 

 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ปูนฉาบแต่งผิวสีส้มที่ใช้ตกแต่งผนังภายนอกของโรงแรม เป็นวัสดุที่เร้าความสนใจของผู้คนได้ตั้งแต่แรกเห็น 

ส่วนภายในบริเวณโรงแรมใช้สีครีมและสีโอ๊กเข้มเพื่อความสบายตาและเพิ่มความอบอุ่นให้กับแขกที่มาพักผ่อน 

ทั้งยังทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามาก การเลือกใช้ปูนฉาบแต่งผิวบางสีมาตกแต่งอาคารจึงตอบโจทย์

ความต้องการของเจ้าของอาคารและสถาปนิกผู้ออกแบบได้ทั้งหมด 

บน เมื่อผนังปูนฉาบสีโดนแสงแดด

จดัๆ ในเวลากลางวนัยิง่ขบัสสีนัออกมา 

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่

ระยะไกล 

 

ล่าง เส้นสายที่เรียบง่ายของตัวอาคาร

และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

ช่วยส่งเสริมให้งานผนังสะท้อนความ

โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจน 

. 
ซ้าย หอ้งพกัแตล่ะหอ้งมรีะเบยีงสว่นตวั

สามารถออกมาสัมผัสบรรยากาศ

ธรรมชาติท่ามกลางสีสันที่จัดจ้าน 

ของตวัอาคาร 

 

ขวา การตกแต่งภายในเน้นความ

อบอุ่นด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น หวาย 

รวมทั้งของตกแต่งที่มีดีไซน์ของเอเชีย

ผสมผสานกันอย่างลงตัว 

. 
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THE  SMALL  HOTEL  &  RESORT 
ณ วันนี้คงไม่มีใครในแถบอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ไม่รู้จักโรงแรมสีส้มสดที่วางตัวอยู่บน  

พื้นที่ขนาด 1 ไร่ แลดูโดดเด่นมาแต่ไกล สะกดทุกสายตาของนักท่องเที่ยวและผู้คน         

ที่ผ่านไปมาแถบชายหาดนพรัตน์ธาราและอ่าวนาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง

ของจังหวัดกระบี่ และโรงแรมแห่งนี้มีชื่อว่า The Small 

 

สถาปนิกผู้ออกแบบตั้งใจเลือกใช้สีส้มบนตัวอาคารทั้งหมดเพราะต้องการให้โรงแรมแห่งนี้

มีความแตกต่างจากโรงแรมทั่วไปในจังหวัดกระบี่ โดยเน้นรูปร่างหน้าตาของอาคารที่     

ทันสมัยแต่ไม่หวือหวามากเกินไปในสไตล์ Asian Chic และผสมผสานความเป็นไทย       

ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพราะเนื่องจากต้องการให้อาคารอยู่ร่วมสมัยไปได้นานไม่ต้อง

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ  

 

จากซุ้มประตูทางเข้าที่ออกแบบโดยคำนึงถึงพื้นที่ที่จำกัดและต้องการให้มีความเป็นไทย

ผสมผสานอยู่ จึงเลือกใช้แนวคิดของเพนียดคล้องช้างในสมัยโบราณมาเป็นประตูทางเข้า

เพื ่อให้ผู ้มาเยือนรู ้สึกเป็นคนสำคัญ เข้าสู ่ล็อบบี ้ของโรงแรมที ่ตกแต่งภายในให้เกิด     

ความอบอุ่นด้วยผนังปูนฉาบสีครีมและสีโอ๊กเข้ม สลับกับการตกแต่งด้วยไม้ที่ให้สัมผัส

แบบธรรมชาติ ส่วนห้องพักของ The Small แห่งนี้ แบ่งประเภทของที่พักเป็น 6 แบบ       

ให้เลือกได้ตามความต้องการของแขกที่มาพัก ตั้งแต่ Studio Room, Pool Access Room, 

Mini Suite, Pool Access Mini Suite, Honeymoon Suite และ Moon Deck Suite ซึ่งห้องพัก

แต่ละแบบนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับสระว่ายน้ำที่ตกแต่งผนังด้วยปูนฉาบ

สีส้ม ตัดกับผืนน้ำสีฟ้าใส ทำให้ดูสดชื่นมากยิ่งขึ้น  

 

นอกจากนี้ภายในโรงแรม The Small ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น  

ร้านอาหาร ห้องสมุด ห้องฟิตเนส ห้องนวด ห้องประชุม และที่เหมาะสำหรับการดื่มด่ำ   

กับบรรยากาศของทะเลกระบี่ยามค่ำคืนก็ต้องที่ R Bar บาร์ริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า     

ของโรงแรมที่คุณสามารถเรียกความสดชื่นให้กลับคืนมาได้ด้วยค็อกเทลสูตรเฉพาะของที่นี่

หรือจะนอนดูดาวพร้อมอ่านหนังสือเล่มโปรดก็สามารถทำได้ 

 

ด้วยความโดดเด่นจากสีสันบนผนังปูนฉาบสีส้ม ไม่เพียงแต่จะทำให้ The Small แตกต่าง

จากโรงแรมอื่นๆ แล้ว ยังสร้างการจดจำให้กับผู้คนในแถบนั้นได้เป็นอย่างดี ถึงขนาดที่ว่า

หากถามถึงชื่อโรงแรมอาจจะไม่มีคนรู้จัก แต่ถ้าบอกว่าจะไปโรงแรมสีส้ม ทุกคนก็รู้จัก

เกือบหมด ซึ่งสีสันจากปูนฉาบสีส้มนี้ ตอบโจทย์แรกของสถาปนิกได้อย่างชัดเจนที่สุด 

บรเิวณทางเขา้โรงแรมไดแ้รงบนัดาลใจ 

มาจากเพนียดคล้องช้าง โดยเน้น     

ผิ วสัมผั สหยาบของ เสาและงาน

โครงสร้างของซุ้มประตู 

. 
โถงทางเดินที่ผสมผสานงานตกแต่ง

ด้วยปูนฉาบสี ซึ่งให้สัมผัสของพื้นผิว

ผนังนั้นมีมิติที่แตกต่างกันไป 

. 
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ในกรณีที ่ต้องการใช้งาน ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี’ ซึ ่งมีสีสันที ่ฉูดฉาด จัดจ้าน       

เหมาะกับอาคารที่ต้องการความโดดเด่นมาแต่ไกล เพื่อป้องกันสีสันของงานปูนฉาบ       

สีซีดจางไปตามกาลเวลา ก่อนการฉาบ ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี’ จำเป็นจะต้องมีการลง 

Primer โดยใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าลงก่อน 1 ครั้ง จากนั้นทิ้งไว้จนแห้ง จึงค่อยทำการฉาบ

ด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี’ สาเหตุที่ต้องลง Primer เนื่องจากช่วยป้องกันไม่ให้

อากาศหรือน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อปูน หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานฉาบ ควรทำการ

เคลือบผิวผนังของอาคาร ด้วยน้ำยาเคลือบด้านหรือเคลือบมันตามความต้องการ          

เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้สีสันของปนูฉาบสีซีดจางลง แต่บางคร้ังผูอ้อกแบบก็อาจจะคงสภาพ

สีของงานปูนฉาบสีที่ซีดจางไว้เพราะถือว่าเป็นลักษณะที่เป็นเสน่ห์แบบธรรมชาติอย่างหนึ่ง

ของปูนซีเมนต์ 

 

บน มุมมองจากระเบียงของห้องพัก 

สามารถเห็นสระว่ายน้ำและผนังน้ำตก 

ให้ความรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวัน 

 

ล่าง จากห้องพักสามารถเปิดประตู

ออกมาลงสระวา่ยนำ้หรอืจะนัง่หยอ่นใจ

บริเวณ Pool Deck ก็ได้ 

 

. 

TIPS & TRICKS  
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 T H E  S W E E T  H O M E  

Loca t i on: The Sweet Home จังหวัดเชียงราย  โทร. 0-5336-5007  Owner: คุณจุลพงศ์ จารุโรจน์  Arch i t ec t: บริษัท JR Creatia จำกัด 
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THINK  DIFFERENCE 
ถึงแม้จะเป็นบ้านชั้นเดียวที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทว่าการฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาวที่เรียบเนียน ทำให้

บ้านหลังนี้ดูโดดเด่นสะดุดตา และสร้างความรู้สึกที่ดูเป็นธรรมชาติในทุกมุมมอง สมกับเป็นบ้านสำหรับ       

การพักผ่อนในวันสบายๆ โดยเฉพาะในเวลาเย็นที่มีแสงแดดอ่อนๆ พื้นผิวของปูนซีเมนต์ขาวบนผนังทุกด้าน  

ของบ้านก็จะดูนุ่มนวล คล้ายภาพวาดของศิลปินที่ลอยฟุ้งโดยมีสีฟ้าของท้องฟ้าในยามเย็นเป็นฉากหลัง 

PROJECT  DESCRIPTION 
บ้านพักตากอากาศขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตรหลังนี้ ออกแบบให้มีความเรียบง่ายมากที่สุดตั้งแต่

โครงสร้าง วัสดุที ่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง ฟังก์ชันการใช้งานที่มีไม่มาก ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์และ       

เครื่องเรือนต่างๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการฉาบตกแต่งด้วย        

ปูนซีเมนต์ขาวเป็นหลักเพื่อให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านมุมมองหรือ      

การใช้งาน เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ที่ทอดตัวยาวไปสุดลูกหูลูกตา ณ จังหวัดเชียงราย 

 

ผนังที่ฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาว 

ช่ วย เพิ่ มความนุ่ มนวลและสร้ า ง

บรรยากาศผอ่นคลายในมมุนัง่เลน่ทีใ่ช้

เบาะรองนัง่และหมอนสขีาวสะอาดตา  

. ผนังภายในที่ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาว    

ซึง่เจาะชอ่งประตเูพือ่รบัแสงธรรมชาต ิ

ส่วนภายในทำเป็นชั้นสำหรับตั้งวาง

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบบ 

บลิทอ์นิทีฉ่าบดว้ยปนูซเีมนตข์าว 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
วัสดุหลักในการตกแต่งบ้านพักตากอากาศหลังนี้คือปูนซีเมนต์ขาวที่ฉาบทั้งผนังภายในและภายนอกบ้าน      

สลับกับงานไม้เก่า สะท้อนแนวคิดที่เรียบง่ายในการสร้างบ้านหลังนี้ ทั้งยังให้ความรู้สึกที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา 

โดยที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษามากนัก และด้วยไอเดียและประสบการณ์ของเจ้าของบ้านที่ไม่ต้องการให้ผนังบ้าน

ดูขาวจนเกินไป จึงมีการผสมปูนซีเมนต์เทาเล็กน้อยก่อนการฉาบ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ผนังสีขาวทว่าให้อารมณ์   

ดิบมากขึ้นกว่าเดิมและยังทำให้สะดวกในการดูแลรักษามากยิ่งขึ้น   

ซ้าย เสน่ห์ของการฉาบผนังด้วยปูน

ซเีมนตข์าวอยูท่ีค่วามแตกตา่งในมติขิอง

พื้นผิว อันเกิดจากวัสดุที่ใช้ผสมผสาน

กับฝีมือในเชิงช่างที่ประณีต 

 

ขวา ผนังฉาบปูนซีเมนต์ขาวยามต้อง

แสงแดดจากธรรมชาต ิทำใหห้อ้งนอน

ห้องนี้ดูสวยงาม สงบและน่าพักผ่อน 

. 
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THE  SWEET  HOME 
บนที่ดิน 2 ไร่ ท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย มีบ้านชั้นเดียวสีขาว

วางตัวอยู ่อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาพแวดล้อม แม้จะมีพื ้นที ่ใช้สอยถึง 350     

ตารางเมตร แต่ด้วยการวางผังบริเวณที่แยกฟังก์ชันในการอยู่อาศัยออกจากกันเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ที ่จอดรถ เรือนนอน และเรือนพักผ่อนพร้อมระเบียงกว้างเชื ่อมต่อกับบ่อน้ำ        

ทว่าใช้ผนังฉาบจากปูนซีเมนต์ขาวซึ่งมีจุดเด่นและเป็นวัสดุหลักในการเชื่อมโยงความรู้สึก

ในการมองเห็น จึงทำให้บ้านหลังน้ีดไูม่อึดอัด แถมยังดโูปร่ง สบายตาเม่ือได้มองเห็นอีกด้วย  

 

คุณจุลพงศ์ จารุโรจน์ เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ว่า “ผมอยากอยู่

ใกล้กับเพื่อนๆ เลยมาสร้างบ้านที่นี่ เพื่อนสร้างบ้านตรงไหนก็ไปกับเพื่อน บ้านหลังนี้    

เป็นบ้านพักตากอากาศแต่ไม่ค่อยได้มาอยู่บ่อย ก็เลยจำเป็นต้องสร้างบ้านที่ดูแลรักษาง่าย 

ไม่อยากทาสีบ่อย จึงเป็นสาเหตุที่เลือกใช้วัสดุอย่างปูนซีเมนต์ขาวในการฉาบตกแต่ง      

ทั้งภายนอกและภายในตัวบ้าน” 

  

“แต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าผนังที่ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวจะไม่ดูขาวจัด แต่จะขาวแบบเป็น

ธรรมชาติ เพราะเวลาฉาบผมให้ช่างโรยปูนซีเมนต์เทาไปก่อนที่จะฉาบ พอปูนผสมกันก็จะ

ให้อารมณ์ที่ดูเก่าๆ เวลามองเห็นจะดูหม่นๆ เหมือนผนังปูนที่เก่าไปตามกาลเวลา ซึ่งนั่น

เป็นความต้องการของผมอยู่แล้ว” คุณจุลพงศ์กล่าวถึงแนวคิดในการประยุกต์การใช้งาน

ปูนซีเมนต์ขาวให้มีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากประสบการณ์ที่ทำงาน  

ในวงการก่อสร้างมาอย่างยาวนานของคุณจุลพงศ์นั่นเอง   

 

ส่วนภายในบ้านมีการตกแต่งอย่างเรียบง่าย ด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้เก่า         

ทั้งพื้นไม้ โครงหลังคา และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวบางชิ้นที่หาซื้อมาจากชาวบ้านในแถบ    

ภาคเหนือ สลับกับเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินที่ก่อขึ้นจากคอนกรีตแล้วฉาบผิวด้วยปูนซีเมนต์ขาว

ที่ดูกลมกลืนไปกับตัวบ้าน และบ้านหลังนี้ยังได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเรื่องที่ตั้ง     

ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ด้วยการออกแบบให้มีหน้าต่างอยู่ทุกด้านเพื่อให้ลมพัดผ่าน

เข้ามา บวกกับการออกแบบหลังคาให้สงูโปร่ง จึงทำให้ระบายอากาศได้ดีแม้ในเวลากลางวัน  

 

ภายในห้องโถงเพิ่มสัมผัสธรรมชาต ิ     

ด้วยการกรุไม้จริงที่เพดาน พื้นและ

กรอบประต ู เติมสีสันให้กับห้องด้วย

เบาะรองนัง่ หมอนองิและพรมสแีดงสด 

. 
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ถ้าต้องการให้ผนังฉาบขาวขัดมันมีความขาวควรใช ้ ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’     

ผสมกับ ‘วัสดุผสมปนูซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ ท่ีมีคุณสมบัติเด่น คือเป็น        

แร่ธรรมชาติสีขาว ทำให้ได้ผนังฉาบขาวที่ขาวในเนื้อหรือหากผสมสีผสมซีเมนต์จะได้สี     

ที่ตรงกับความต้องการ เมื่อฉาบแล้วให้สลัดน้ำตาม จากนั้นใช้เกรียงปั่นให้เรียบแล้วจึง

สลัดน้ำตามอีกรอบ ก็จะช่วยให้งานฉาบผนังมีความเรียบเนียน แต่ถ้าต้องการผนังสีขาว

หม่นๆ เพื่อให้ดูเหมือนเก่าตามธรรมชาต ิ ให้โรย ‘เสือ ซีเมนต ์ ก่อ ฉาบ เท’ เล็กน้อย       

ก่อนที่จะฉาบด้วย ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ เมื่อปูนทั้ง 2 ชนิดผสมกันก็จะเกิดเป็น

ผนังสีขาวหม่น ยิ่งผสมปูนซีเมนต์เทามาก ผนังก็จะยิ่งดูหม่นมากขึ้น 

สำหรับผนังฉาบปูนซีเมนต์ขาวที่ต้องการขัดมัน เมื่อปูนซีเมนต์ขาวที่ฉาบไว้เริ่มหมาดตัว 

(ทดสอบได้ด้วยการใช้นิ้วมือกดแล้วไม่เป็นรอย) หลังจากนั้นให้นำเกรียงเหล็กขัดมันมาปั่น

ให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน จากนั้นใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 400 ขึ้นไป มาขัดผิวเพื่อ

ลบรอยเกรียง ถ้าปูนแข็งตัวแล้วเกิดรอยแตกร้าว ให้ลองใช้มือเคาะดู หากมีเสียงกลวงๆ  

ให้กะเทาะปูนเก่าออกแล้วฉาบซ่อมใหม่  

 

เพิ่มเสน่ห์โดยใช้ผนังฉาบปูนซีเมนต์

ขาว แบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนแห้งและ

ส่วนเปียกภายในห้องน้ำโดยที่ไม่มี

ประตูปิด 

. 

TIPS & TRICKS  
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L A N G H A M  P L A C E  

Loca t i on: Langham Place หาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7796-0888  www.kohsamui.langhamplacehotels.com   

Owner: คุณสุรพล ตรีธนูชัย  Arch i t e c t: บริษัท Be Gray Interior and Architecture จำกัด 
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PROJECT  DESCRIPTION 
แลงแฮม เพลส เป็นรีสอร์ทบนเกาะสมุยที่ออกแบบโดยมีแนวคิดผสมผสานความงามแบบโบราณและร่วมสมัย  

เอาไว้ด้วยกัน ห้องพักท้ัง 77 ห้อง มีลักษณะของสถาปัตยกรรมไทย จีน และบาหลีสอดแทรกอยู ่ห้องพักแบ่งออกเป็น    

4 แบบ ซึ่งมีเรื ่องราวและการตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการฉาบตกแต่งผนังด้วย        

ปูนซีเมนต์ขาวที่คุมอารมณ์ของรีสอร์ทให้ไปในทิศทางเดียวกันและใช้ลักษณะของหลังคาแบบจีนประยุกต์      

คุมบรรยากาศของตัวอาคารภายนอก 

สระนำ้ทีเ่ปน็คอรต์กลางหอ้งพกัชว่ยเพิม่

ความนุม่นวลใหก้บัตวัอาคารเชน่เดยีว

กบัผนงัปนูซเีมนตข์าวแตไ่มข่าวจดัทีใ่ห้

อารมณล์ะมนุละไม นา่สมัผสั 

. THINK  DIFFERENCE 
เพราะต้องการให้ห้องพักแต่ละแบบมีเรื่องราว แนวคิดการตกแต่งภายในของห้องพักแต่ละแบบจึงเล่าเรื่อง       

ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ลักษณะการอยู่อาศัยแบบหมู่บ้าน ปรัชญาชีวิต ตลอดจนการเดินทาง 

แล้วสื่อด้วยการตกแต่งภายในด้วยการใช้วัสดุที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ งานฉาบจากปูนซีเมนต์ขาว 

กระเบื้องในแบบโบราณ รวมทั้งการใช้สีทองวาดลวดลายและเรื่องราวต่างๆ บนผนังปูนฉาบขาวภายในแต่ละ

ห้องพัก เกิดเป็นบรรยากาศดังที่ผู้ออกแบบต้องการ 

มุมทำงานตกแต่งด้วยชุดโต๊ะ-เก้าอี ้    

จากไม ้ เขา้กบัสมัผสัธรรมชาตจิากผนงั

ปนูฉาบขาวภายในหอ้งพกั 

. 
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ซ้าย เพิ่มกิมมิกเล็กๆ ให้กับห้องด้วย

รูปวาดผีเสื้อแบบบางเบาคล้ายกำลัง

โบยบนิอยูบ่นผนงัปนูซเีมนตข์าวขดัมนั    

ที่เรียบเนียน 

 

ขวา เลือกใช้อุปกรณ์อาบน้ำที่ทำจาก

ทองเหลืองเพื่อดึงเอาความงามจาก

อดีตมาใช้ เช่นเดียวกับรอยเกรียงของ

งานฉาบปูนซีเมนต์ขาวที่ยังปรากฏ  

ให้เห็นในห้องน้ำ ถือเป็นเสน่ห์โดย

ธรรมชาติของงานปูนซีเมนต ์

. PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ด้วยลักษณะของห้องและการตกแต่งภายในที่มีความแตกต่างกันไป จำเป็นต้องหาสิ่งที่มาเป็นจุดร่วมเพื่อคุม

บรรยากาศทั้งหมดของรีสอร์ท นั่นคือการฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาวที่ได้รับการประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิด

การออกแบบ โดยการเลือกใช้ผนังฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวขัดมันและผสมสีฝุ่นในโทนสีที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติ  

เช่น สีครีมขาว สีเทา และสีโทนอ่อนสลับกับงานไม้ เพิ่มรายละเอียดบนผนังด้วยภาพวาดบนผนังปูนซีเมนต์ขาว     

ขัดมันด้วยสีอะครีลิกสีทองให้ความรู้สึกหรูหรา 

เพราะต้องการบรรยากาศแห่งการ         

พักผ่อนอย่างแท้จริง จึงเลือกตกแต่ง

ผนังด้วยงานปูนซีเมนต์ขาวขัดมัน     

ที่มีพื้นผิวเรียบเนียน ให้ความรู้สึก    

ที่ผ่อนคลาย 

. 



6�  
THE SENSE OF WALLS  

6�
THE SENSE OF WALLS 

LANGHAM  PLACE 
บนชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของ แลงแฮม เพลส  

รีสอร์ทสไตล์แอนทีคผสมคอนเทมโพรารี ขนาด 77 ห้อง ท่ีได้รับการออกแบบให้มีลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมแบบไทย จีนและบาหลี ผ่านองค์ประกอบ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางตัวอาคารที่โอบล้อมที่ว่างจนเกิดเป็นลักษณะของคอร์ต    

ตรงกลาง สีสันที่มีความแตกต่างในแบบบาหลี โดยแบ่งห้องพักออกเป็น 4 แบบ ซึ่งแต่ละ

แบบต่างก็มีเรื่องราวและการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งมีรูปแบบการพักอาศัย

ที่แตกต่างกันไป ทั้งแบบ Pool Villa และห้องแบบ Deluxe โดยใช้ลักษณะของหลังคาแบบ 

จีนประยุกต์คุมบรรยากาศของตัวอาคารทั้งหมด 

 

ห้องพักทั้ง 4 แบบ มีเรื่องราวในการตกแต่งภายในที่แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการ

ของสถาปนิก แบบแรกพูดถึงความเป็นธรรมชาติจึงเลือกใช้ผนังฉาบปูนซีเมนต์ขาวผสม    

สีฝุ่นในโทนสีครีม ดูภูมิฐาน ตกแต่งด้วยการวาดลวดลายธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อและ

ดอกไม้ แบบที่สอง สื่อถึงการอยู่อาศัยในรูปแบบกระโจม เน้นตกแต่งด้วยผ้าและใช้สีสัน   

มากขึ้น ส่วนแบบที่สาม เน้นเรื่องปรัชญา จึงใช้การวาดลวดลายในแนวนามธรรมด้วย      

สีทองบนผนังปูนซีเมนต์ขาว ทำให้ดูหรูหรา ส่วนแบบสุดท้ายเล่าเรื่องการเดินทางที่ต้อง  

พบเจอส่ิงต่างๆ และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดบนผนังปนูซีเมนต์ขาวขัดมันท่ีทำให้ผิวหน้า 

ของผนังดูเก่าเข้ากับแนวคิดหลักของรีสอร์ท 

 

ภายในห้องพักแม้จะแตกต่างกันด้วยการตกแต่งภายใน ทว่าภาพรวมของอารมณ์ที่เกิดขึ้น

จากความเรียบเนียนของผนังปนูซีเมนต์ขาวขัดมันท่ีมีส่วนผสมของสีฝุ่น เกิดเป็นสีสันท่ีอ่อนเข้ม 

แตกต่างกันและมีบรรยากาศของความฟุ้งกระจายคล้ายงานศิลปะอยู่ทั่วห้อง พร้อมทั้ง

ทำให้ผิวผนังปูนซีเมนต์ขาวดูเก่าคล้ายกับการนำผนังเก่าจากอดีตมาใช้ ทำให้ผู้ทีม่าเยอืน

ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ บวกกับอ่างอาบน้ำเทอร์ราซโซในห้องน้ำเพ่ิมอารมณ์โรแมนติก

อีกไม่น้อย นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วยงานไม้และเฟอร์นิเจอร์เก่าผสมใหม่ เพิ่มสัมผัส

ธรรมชาติให้ห้องพักไม่ดูดิบแข็งมากเกินไปนัก  

 

แม้ว่าจะมีจำนวนห้องพักถึง 77 ห้อง บนที่ดินขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่สถาปนิกผู้ออกแบบ

ตั้งใจออกแบบกลุ่มอาคารให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าด้วยอาคารที่พักลักษณะต่างกันไป    

พร้อมเปิดมุมมองจากห้องพักให้มองเห็นวิวทะเลได้ รวมทั้งการสร้างที ่พักล้อมรอบ       

สระว่ายน้ำในจุดที่มองไม่เห็นทะเล สลับกับการเปิดช่องแสงกลางอาคารและเพิ่มความ   

น่าสนใจให้ห้องพักด้วยการดีไซน์ระเบียงกว้างให้ออกมาใช้งานภายนอกห้องได้เหมือน   

อยู่กลางแจ้ง 

ภาพวาดด้วยสีอะครีลิกสีทองบนผนัง   

หัวเตียงพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการ    

เดนิทางทีพ่บเจอธรรมชาตแิละหมูบ่า้น 

ซึง่เปน็การตกแตง่ทีเ่รยีบงา่ยแตเ่ขา้กบั

ผนงัปนูซเีมนตข์าวขดัมนัไดด้ ี

. 

เติมอารมณ์อบอุ่นด้วยโซฟาเบด        

ทำจากไม้ มีเบาะรองนั่งและหมอน    

สี เทาดูกลมกลืนกับงานฉาบผนัง    

ปูนซีเมนต์ขาวได้เป็นอย่างดี 

. 
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ในการฉาบผนังปูนซีเมนต์ขาวให้มีมิติ ต้องเตรียมผนังให้ได้ระดับ สะอาด ไม่มีฝุ่นผงหรือ 

สิ่งสกปรก จากนั้นฉาบด้วย ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ ผสมกับ ‘วัสดุผสมปูน

ซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ เพ่ิมการยึดเกาะ แต่งผิวให้เรียบด้วยเกรียงเหล็ก

แล้วจึงนำสีผสมซีเมนต์ที่ต้องการ (Langham Place ใช้สีแกรไฟต์) ผสมยาแนวกระเบื้อง 

และน้ำอัตราส่วน 1:1 นำไปทาบนผนังที่ต้องการ แล้วใช้เศษผ้าสะอาดปั่นให้เป็นวงๆ       

ดูเป็นธรรมชาติ เมื ่อแห้งแล้วจะคล้ายมีคราบสีเกาะอยู ่ ให้ใช้ผ้าเช็ดผิวหน้าเบาๆ          

เพื่อทำความสะอาด และเป็นการป้องกันคราบสกปรกต่างๆ ท่ีทำให้ผนังฉาบปนูซีเมนต์ขาว

ต้องหม่นหมอง ให้ใช้น้ำยาเคลือบผิวอะครีลิกใสชนิดแห้งเร็วทาที่ผิวหน้าของผนังปูน          

เพ่ือป้องกันคราบสกปรก และหลังจากเคลือบแล้วต้องใช้กระดาษบางๆ ปั่นอีกครั้ง เพื่อให้ผิว   

มีความมันมากขึ้น 

อ่างอาบน้ำเทอร์ราซโซสีเทาที่หล่อ  

ขึ้นรูปได้ตามต้องการ สามารถสร้าง

ความตอ่เนือ่งไปกบัผนงัหอ้งนำ้ซึง่เปน็

งานเทอร์ราซโซเช่นเดียวกัน 

. 

TIPS & TRICKS  
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TasteTaste
รสชาติของอาหารเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยลิ้น ไม่ว่าจะเป็นรสชาติเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม รสขม ซึ่งแต่ละรสชาตินั้น            

มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการนำเอารสชาติอื่นมาผสมกัน และหากร้านอาหารที่สามารถ       

สร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เหมือนกับร้านอาหารต่างๆ ที่เราคัดเลือกมาไว้ในหมวดหมู่นี้   

ซึ่งมีการตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์และถือได้ว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับรสชาติของอาหาร ทว่าแตกต่าง 

กันตรงที่งานปูนซีเมนต์นั้นสามารถนำเอาไปผสมผสานกับงานตกแต่งอื่นๆ ได้อย่างลงตัว 
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N A N G  K W A K  

Loca t i on: Nang Kwak ปากซอยทองหล่อ 10 กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2714-7338  

Owner: คุณพงษ์ชัย จินดาสุข  Des i gner : คุณสาครินทร์ เครืออ่อน 
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PROJECT  DESCRIPTION 
ร้านอาหารร้านนี้มีชื่อไทยสุดเก๋ว่า นางกวัก แต่เป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน-ฝรั่งเศส ตกแต่งด้วยบรรยากาศ

สบายๆ ตั้งอยู่ที่โครงการ The Third Place ทองหล่อซอย 10 โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ชั้น 1 ซึ่งเป็น

ห้องปรับอากาศ ตกแต่งด้วยภาพเขียนและงานศิลปะ และอีกส่วนที่อยู่ชั้น 3 ท่ามกลางบรรยากาศโล่งสบาย 

พร้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เปิดโล่งรับลมเย็นยามค่ำคืน ซึ่งคุณสามารถเลือกมุมนั่งรับประทานอาหารได้ตาม

ชอบใจ 

ดา้นหนา้ของ The Third Place ซึง่เปน็

ทีต่ัง้ของรา้นนางกวกั ทีอ่อกแบบใหเ้หน็

โครงสร้างของตัวอาคารที่เรียบง่าย 

ผสมผสานกับการเลือกวัสดุตกแต่ง

อารมณ์ธรรมชาติ เช่น พื้นไม้ ผนัง 

ปูนเปลือยที่อยู่ภายใน 

. 

THINK  DIFFERENCE 
นอกจากชื่อร้านจะแปลกและแตกต่างจนคนต้องถามซ้ำอีกครั้งเมื่อได้ยิน การตกแต่งภายในร้านยังสื่อถึงชื่อร้าน

ด้วยการนำรปูป้ันนางกวักสีขาว 300 ช้ิน มาวางเรียงกันจนเต็มผนังด้านในของร้าน สร้างจุดเด่นและส่ือถึงช่ือร้าน

แบบที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมทั้งเลือกตกแต่งร้านด้วยผนังปูนเปลือยซึ่งสร้างเทคซ์เจอร์ที่ดูเรียบง่าย ทว่าน่าสนใจ    

และสอดคล้องกับงานโครงสร้างของ The Third Place ได้อย่างลงตัวทั้งภายนอกและภายในร้าน 

มุมสบายมุมนี้สามารถมองเห็นสวน   

สีเขียวที่อยู่ด้านนอกไปพร้อมๆ กับชม

งานศลิปะทีแ่ขวนอยูบ่นผนงัปนูเปลอืย

ได้อย่างสบายอารมณ ์

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ตัวอาคารของ The Third Place ซึ่งเป็นที่ตั ้งของร้านนางกวักนั้นเน้นสเปซที่เปิดโล่ง จึงมองเห็นโครงสร้าง        

ของตัวอาคารที่สูงและโปร่ง เน้นตกแต่งโดยใช้วัสดุอย่างปูนเปลือยเป็นหลัก ร่วมกับการผสมผสานงานไม้ซึ่งเป็น

วัสดุธรรมชาติ จึงทำให้ร้านนางกวักเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่ให้อารมณ์เดียวกันอย่างปูนเปลือยที่ให้ผิวสัมผัส     

ที่แท้จริงของวัสดุ สลับกับผนังกระจกซึ่งดูเข้ากับบรรยากาศโดยรวมของตัวร้านสไตล์ Bistro ได้เป็นอย่างดี  

 

ซ้าย อีกมุมสบายของร้านที่เลือกใช้

โซฟาสนีำ้ตาลสรา้งอารมณอ์ุน่ เชน่เดยีว

กบัผนงัปนูเปลอืยซึง่อยูด่า้นหลงัทีต่อ้ง

แสงไฟสีเหลืองนวลดูสบายตา 

 

ขวา ผนังส่วนใหญ่ภายในร้านเป็น 

ผนังปูนเปลือย ให้อารมณ์ดิบ เท่ แต่ดู

เรียบง่ายและเข้ากับบรรยากาศของ 

The Third Place อย่างลงตัว 

. 
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NANG  KWAK 
บนความคับคั่งจากยวดยานที่แล่นไป-มา บวกกับความจอแจของผู้คนมากมายในซอย

ทองหล่อนั้นยังมีมุมสงบอยู่มุมหนึ่งที่รอให้คุณไปเยือน นั่นคือ The Third Place ซึ่งตั้งอยู่

ปากซอยทองหล่อ และในมุมสงบมุมนี้ยังมีร้านอาหารสไตล์ Italian - French Bistro ที่มีชื่อ 

ไม่เหมือนใครว่า นางกวัก เปิดให้บริการอยู่ที่นี่ และใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของ Ardel 

Gallery จึงทำให้ร้านนางกวักดูคล้ายเป็นส่วนหนึ่งของแกลเลอรีนี้ไปด้วย 

 

โดยพื้นที่ของร้านนางกวักจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนในตัวอาคารซึ่งอยู่ชั ้นล่างของ       

The Third Place และส่วนกลางแจ้งที่ชั้น 3 ส่วนการตกแต่งนั้น คุณพงษ์ชัย จินดาสุข 

เจ้าของร้านนางกวักและเป็นเจ้าของ Third Place ด้วยมีความชื่นชอบในผลงานศิลปะ     

ชุดนางกวักของ คุณสาครินทร์ เครืออ่อน ซึ่งเคยจัดแสดงที่ Ardel Gallery จึงได้เชิญให้     

คุณสาครินทร์มาออกแบบภายในร้านอาหารแห่งนี ้ ด้วยรูปแบบการตกแต่งที ่เน้น       

ความอบอุ ่นจากพื ้นไม้สลับกับผนังปูนเปลือยสีเทาที ่แสดงถึงสัจจะของเนื ้อวัสดุ            

อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายๆ มุมของร้าน ให้อารมณ์ที่เป็นธรรมชาติ เพียงพอที่จะ

สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ที่มาเยือนได้  

 

ตัวร้านที่อยู่ชั้นล่างแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ด้านล่าง เปิดโล่งให้เห็นบรรยากาศ

ภายนอกโดยใช้กระจกบานใหญ่ สลับกับผนังทึบที่เป็นปูนเปลือยสีเทาให้อารมณ์และ     

ผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ พื้นที่ร้านอีกส่วนหนึ่งยกสูงขึ้น ต้องเดินขึ้นบันไดเล็กๆ จะพบกับ

โต๊ะรับประทานอาหารท่ีอยูติ่ดกับ Ardel Gallery ได้บรรยากาศของงานศิลปะด้วยการตกแต่ง

ผนังปูนเปลือยโดยใช้รูปภาพผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพิ่มอารมณ์อบอุ่นอย่างมีเสน่ห์

ด้วยชุดโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหารทำจากไม้บุหนังสีเข้ม สลับกับโซฟาสีน้ำตาลน่าสบาย 

 

ส่วนที่เป็นจุดเด่นของร้านนี้ต้องยกให้กับผนังด้านในสุดซึ่งตกแต่งด้วยรูปปั้นนางกวักสีขาว

ดีไซน์เรียบง่ายจำนวน 300 ชิ้นที่อยู่เต็มผนัง สะดุดตาผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารทุกคน 

นับว่าเป็นงานศิลปะแบบไทยๆ ที่สื่อถึงชื่อร้านได้เป็นอย่างดี และยังเข้ากับงานตกแต่ง  

ผนังปูนเปลือยที่มีพื้นผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติอีกด้วย แม้ชื่อร้าน รวมทั้งการตกแต่งจะสื่อถึง

ความเป็นไทยแต่ท่ีต้องไม่พลาดเม่ือมาร้านน้ีก็คืออาหารสไตล์อิตาเลียนและฝร่ังเศสท่ีข้ึนช่ือ 

ซึ่งได้เชฟและฟู้ดสไตลิสต์มากประสบการณ์จากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกามาออกแบบเมนู

และดูแลรสชาติอาหาร รวมไปถึงความสวยงามของอาหารทุกๆ จานที่ดูแล้วลงตัวกับสไตล์

การตกแต่งร้านเป็นอย่างยิ่ง 

 

ด้วยความโดดเด่นจากการออกแบบที่นำเอารูปปั้นนางกวักมาตกแต่งภายในร้าน บวกกับ

การตกแต่งผนังภายในร้านด้วยงานปูนเปลือยที่มีผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติและดูสงบนิ่ง     

จึงทำให้ร้านนางกวักมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที ่ผสมผสานอารมณ์ธรรมชาติจาก       

วัสดุตกแต่งไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ทำให้ผู้ที่มารับประทานอาหารรู้สึกผ่อนคลาย   

มากย่ิงข้ึนเหมือนกับอยูท่ี่บ้าน โดยไม่รูสึ้กว่าท่ีน่ีคือถนนในใจกลางเมืองท่ีวุ่นวายแต่อย่างใด 

 

ซ้าย รูปปั้นนางกวักที่นำมาตกแต่ง

ผนังร้านทำให้เกิดจุดเด่น มองเห็น   

ตั้งแต่ก่อนเข้าร้านและสื่อถึงชื่อร้าน  

ได้อย่างพอเหมาะพอด ี

 

ขวา ในจุดที่อยู่ใกล้กับโต๊ะรับประทาน

อาหาร เลอืกตกแตง่ผนงัดว้ยปนูเปลอืย

ที่มีผิวสัมผัสเรียบ เพื่อให้ดูสะอาด    

ไม่รกสายตา 

. 
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ในการทำงานฉาบผนังปูนเปลือยไม่ให้มีฝุ่นเมื่อผนังแห้งสนิท เมื่อจะลงมือฉาบผิวหน้า    

ให้เปลี่ยนจากฟองน้ำเป็นเกรียงไม้แทน จนผิวปูนเรียบเนียนและแห้งสนิท ผนังปูนเปลือย  

ก็จะไม่เกิดเป็นฝุ่นผงอีกต่อไป และเม่ืองานผนังปนูเปลือยแห้งสนิทแล้ว ให้ใช้น้ำยาเคลือบเงา

ทาทับที่บริเวณผิวหน้า เพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรก ตะไคร่ เชื้อราฝังตัว และจะทำให้

การทำความสะอาดผนังง่ายขึ้นด้วย   

นอกจากน้ีหากการทำผนังปนูเปลือยขัดมันแล้วมีการแตกหรือหลุดล่อนหลังจากการฉาบปนู 

ให้ซ่อมแซมด้วยการสกัดปนูฉาบออกเป็นวงกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร จากน้ันใช้น้ำล้าง

จนสะอาด แล้วใช้น้ำยาประสานปูนฉาบทาบริเวณผนังก่อนที่จะทำการฉาบปูนใหม่เพื่อ

ซ่อมแซม และควรเลือกใช้ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพสูง อย่าง ‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ’ 

เพื่อให้ผิวผนังมีความเรียบเนียน  

บันไดปูนเปลือยซึ่งเป็นทางเดินเข้าสู่ 

The Third Place สอดรับกับงาน

โครงสร้างที่ เรียบง่าย และเป็นจุด   

เริ่มต้นของสัมผัสธรรมชาติที่จะได้พบ

เมื่อเข้าไปภายในอาคาร 

. 

TIPS & TRICKS  
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N A B A A N  

T H A I  C U S I N E  

Loca t i on: Nabaan Thai Cusine: Urban Square ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2589-3133  www.nabaan.com   

Owner & Des i gner: คุณกันตพัฒน์ นุตะโพธิพันธ ์
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PROJECT  DESCRIPTION 
ร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นผสมวินเทจที่ดึงเอาอารมณ์และความรู้สึกในวัยเด็กริมแม่น้ำ

แม่กลองของคุณกันตพัฒน์-เจ้าของร้าน มาเป็นแนวคิดหลักในการตกแต่ง จึงมีบรรยากาศ

สบายๆ เหมือนรับประทานอยู่ที่บ้าน เน้นความเรียบง่ายของสีสันและวัสดุผสานกลิ่นอาย

อดีตจากของตกแต่งซึ่งวางตัวคู่กันอยู่อย่างสมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพิ่มความ     

โดดเด่นด้วยผนังปูนฉาบสีเหลืองและแดงอมชมพูเรียบเนียนตลอดผนังทั้ง 2 ด้านของร้าน 

สร้างบรรยากาศแปลกตาทว่าลงตัวกับอารมณ์อุ่นๆ เหมือนอยู่หน้าบ้าน 

THINK  DIFFERENCE 
เนื ่องจากพื้นที่ของร้านไม่ใหญ่มากนัก การตกแต่งร้านจึงเน้นความเรียบง่าย สบาย         

ไม่อึดอัดแต่มีรายละเอียดให้อ้างอิงถึงอดีตซึ ่งเป็นความประทับใจจากบ้านริมน้ำที่มี     

ฉากหลังเป็นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างเก้าอี้แขนอ่อนสไตล์

ดั้งเดิมของอัมพวา กระเบื้องลวดลายโบราณ รวมทั้งการเลือกโทนสีของร้านที่ให้น้ำหนัก  

ไปที่สีเหลืองและสีแดงอมชมพูของผนังปูนฉาบสีที่มีผิวสัมผัสเรียบเนียน ให้รายละเอียด

ของสีสันบนผนังร้านท้ัง 2 ด้านท่ีมีเสน่ห์แตกต่างไปจากวัสดุตกแต่งประเภทอ่ืน  

แสงธรรมชาติที่ตกกระทบลงบนผนัง

ปนูฉาบส ีทำใหเ้หน็รอ่งรอยของเกรยีง

และสสีนัทีไ่มส่มำ่เสมอ เกดิเปน็ลกัษณะ

เฉพาะตวั สรา้งความโดดเดน่ใหก้บัผนงั

เป็นอย่างมาก 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เพราะต้องการสร้างจุดเด่นให้กับร้านและต้องเข้ากันได้ดีกับแนวคิดการตกแต่งสไตล์

โมเดิร์นวินเทจ ผนังปูนฉาบสีจึงถูกนำมาใช้ตกแต่งผนังทั้ง 2 ด้านเพื่อเพิ่มสีสันให้กับร้าน 

แต่ด้วยความที่เป็นร้านอาหารจึงเลือกใช้สีเหลืองและสีแดงอมชมพูซึ่งกระตุ้นต่อมหิว      

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการขัดมันเพื่อให้พื้นผิวบนผนังมีความเรียบเนียน    

ดูไม่แข็งกระด้าง ได้อารมณ์สบายๆ ไม่ว่าใครเข้ามารับประทานอาหารก็ต้องขอทดลอง

สัมผัสทุกครั้งไป 

ซ้าย ผนังด้านหนึ่งของร้านเลือกใช้ปูน

ฉาบแต่งผิวบางสีแดงอมส้ม ตัดกับ    

สเีขยีวของประตไูม ้ เพือ่กระตุน้ตอ่มหวิ

ของแขกตั้งแต่ทางเข้าร้าน 

 

ขวา เบรกอารมณ์ของสีสันภายในร้าน 

ด้วยเก้าอี้นั่ งจากปูนเปลือยขัดมัน

สำหรับมุมพักผ่อนสบายๆ 

. 
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NABAAN  THAI  CUSINE   
ด้วยความชื่นชอบเสน่ห์ของความดิบในงานปูนซีเมนต์ ทำให้ คุณกันตพัฒน์ นุตะโพธิพันธ์

ตั้งใจไว้ว่า เมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้มีกิจการเป็นของตัวเองจะขอใช้ปูนซีเมนต์มาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการตกแต่ง และเมื่อ Urban Square ประชาชื่น มาเปิดตัวที่หน้าหมู่บ้าน คุณกันตพัฒน์  

จึงตัดสินใจเช่าพื้นที ่และทำร้านอาหารไทยแบบดั้งเดิมและตั้งชื ่อร้านว่า ‘หน้าบ้าน’     

ตามลักษณะที่ตั้งของร้านซึ่งอยู่หน้าบ้านของตัวเอง โดยเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่าย 

สบายๆ และสื่อถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายริมแม่น้ำแม่กลอง  

บริเวณด้านนอกของร้านแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อวางชุดโต๊ะ-เก้าอี้สร้างบรรยากาศแบบ

อัมพวา โดยเลือกใช้เก้าอี้ไม้แขนอ่อนสีแดงสด ผนังด้านข้างเป็นผนังปูนฉาบสีเหลือง

มัสตาร์ดจากพื้นจรดเพดาน ปูพื ้นด้วยกระเบื้องลายย้อนยุค ให้อารมณ์คล้ายนั่งอยู ่        

ริมแม่น้ำ ถัดเข้ามาด้านในจะพบกับผนังอีกด้านที่ใช้เป็นผนังปูนฉาบสีแดงอมชมพูตัดกับ 

บานประตูไม้สีเขียวแบบพาสเทลที่ตั้งใจทำพื้นผิวให้ดูเก่า ส่วนพื้นเป็นปูนเปลือยขัดมัน

อารมณ์ดิบตามความชื่นชอบส่วนตัวของเจ้าของร้าน   

ถัดจากเคาน์เตอร์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางร้านจะเป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารซึ่งเลือกใช้  

ชุดโต๊ะและเก้าอี้ขนาดใหญ่นั่งสบาย เหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัว บุด้วยผ้าลายดอกไม้

จาก Ikea สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานให้รองรับการจัดเลี้ยง    

มุมมองจากโต๊ะอาหารเปิดโล่งด้วยกระจกบานกว้าง รับวิวต้นไม้สีเขียวที่อยู่ในโครงการ 

Urban Square ที่อยู่ภายนอก เพิ่มอารมณ์ย้อนยุคนิดๆ ด้วยโคมไฟทรงกลมแบบโบราณ 

เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศภายในร้าน 

ส่วนผนังด้านที่ติดกับโต๊ะรับประทานอาหารเป็นผนังปูนฉาบสีเหลืองมัสตาร์ด กระตุ้น  

ต่อมหิวได้พอๆ กับอาหารจานเด็ดของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเมนูปลาทูที่หลากหลาย เลือกใช้

ปลาทูสดส่งตรงจากแม่กลองทุกวัน และเพิ ่มความเผ็ดร้อนด้วยยำวุ ้นเส้นโบราณ          

ก่อนท่ีจะปิดท้ายด้วยของหวานจากเต้าหูน้มสดโบราณและน้ำสมุนไพรหลากชนิดท่ีชวนให้คุณ 

มาลิ้มลองทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. 

ความฟุ้งกระจายของสีสันบนผนัง   

ปูนฉาบสีช่วยคุมบรรยากาศของร้าน 

ให้อบอุ่น เช่นเดียวกับชุดโต๊ะ-เก้าอี้ 

รับประทานอาหารซึ่งมีลายดอกไม้   

และโคมไฟสไตล์โบราณเพิ่มอารมณ์     

ย้อนยุคได้ไม่น้อย 

. 
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การตกแต่งผนังด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ มีลูกเล่นได้มากกว่างานทาสีปกติ 

ถ้าต้องการลวดลายเรียบเท่ ให้ลากเกรียงขัดมันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนสลับกันไป     

และไม่ว่าจะเป็นผนังภายนอกหรือภายในควรเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิว ซึ่งสามารถ 

เลือกได้ทั้งชนิดเงาและด้าน เพื่อความคงทนและสวยงามของงานปูนฉาบสี 

 

เนน้ความสดใสดว้ยผนงัปนูฉาบสเีหลอืง

ที่อยู่หน้าร้าน บวกกับพื้นกระเบื้อง

ลายคลาสสิกและเก้าอี้แขนอ่อนทำให้

ได้อารมณ์เหมือนกับนั่งอยู่ริมแม่น้ำ

แม่กลองเลยทีเดียว 

. 
TIPS & TRICKS  

กรณีผนังบ้านเก่าที่เคยผ่านการทาสีมาแล้ว หากต้องการจะตกแต่งให้มีสีสันและผิวสัมผัส 

ไม่ซ้ำใครด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ ส่ิงแรกท่ีต้องทำคือขดูสีเก่าบนผนังออกให้หมด 

เมื่อสีเก่าหลุดลอกหมดแล้วให้ทำความสะอาดด้วยแปรงพลาสติกชุบน้ำ แล้วขัดเบาๆ       

ให้ผนังสะอาดและแห้ง ก่อนที่จะทำงานฉาบต่อไป  
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H O N E Y  S C E N E  

Loca t i on: Honey Scene อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โทร. 08-1000-7070  www.sceneryresort.com   

Owner & Arch i t ec t: คุณพลกฤษณ์ สุขเกษม 
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PROJECT  DESCRIPTION 
Honey Scene คือร้านอาหารของ The Scenery Resort & Farm ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของรีสอร์ท เพื่อเป็น  

ที่รองรับนักท่องเที่ยวและแขกที่มาพักที่รีสอร์ท ตกแต่งภายในโดยเน้นความโรแมนติกและศิลปะการตกแต่ง      

ที่หลากหลาย มีกลิ่นอายชนบทของยุโรป อเมริกา ผสมผสานเมดิเตอร์เรเนียนและกรีซ จนเกิดเป็นสไตล์ 

‘Romantic Art’ 

THINK  DIFFERENCE 
แม้ว่าจะมีสไตล์การตกแต่งที่หลากหลาย ทว่าร้าน Honey Scene ยังคงดูโดดเด่นและแตกต่างด้วยการใช้วัสดุ

ธรรมชาติอย่างปูนซีเมนต์ขาวมาเป็นตัวคุมอารมณ์และบรรยากาศของร้าน เช่น การฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์

ขาวผสมสีขัดมันในบริเวณเคาน์เตอร์ งานฉาบพื้นด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมสีขัดมันต่อเนื่องขึ้นมายังเก้าอี้ปูนฉาบ     

ด้วยปูนซีเมนต์ขาวขัดมันเช่นกันซึ่งดูกลมกลืนเป็นงานชิ้นเดียวกันทั้งหมด 

ด้านหน้าของร้านบริ เวณทางเข้า 

ดไีซนพ์ืน้ใหม้เีสน้สายโคง้แบบฟรฟีอรม์ 

และดูนุ่มนวลยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้

พื้นปูนซีเมนต์ขาวผสมสีฝุ่นขัดมัน 

. พื้นและขอบทางเดินภายในร้ าน   

ฉาบตกแตง่ดว้ยปนูซเีมนตข์าวทีส่ามารถ

ใชไ้ดด้กีบับรเิวณทีม่คีวามโคง้ เพือ่สรา้ง

ความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในพื้นที ่

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งโปร่งโล่งแบบภูเขา จึงทำให้คุณพลกฤษณ์เลือกใช้วัสดุตกแต่งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ไม่ว่าจะเป็นหลังคามุงจากสไตล์บาหลี งานไม้แบบอเมริกันคันทรี และที่สำคัญคืองานฉาบตกแต่งด้วย         

ปูนซีเมนต์ขาวขัดมันที่ให้อารมณ์เรียบเนียนและไหลลื่นต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน อย่างบริเวณเคาน์เตอร์บาร์ 

บันไดทางเดิน และพื้นของร้านซึ่งมีเส้นสายโค้งไป-มาก็สามารถใช้งานฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาวได้ 

 

ซ้าย เคาน์เตอร์บาร์ฉาบแต่งผิวด้วย

ปนูซเีมนตข์าวผสมสฝีุน่ขดัมนั ใหส้มัผสั

ทีเ่รยีบเนยีนและสรา้งบรรยากาศอบอุน่

ดว้ยเกา้อีเ้หลก็สไตลอ์งิลชิคนัทร ี

 

ขวา เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงบนพื้นปูน

ซีเมนต์ขาวขัดมัน ทำให้เห็นพื้นผิว

ของปนูซเีมนตข์าวทีม่นัเงาอยา่งชดัเจน 

. 
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HONEY  SCENE 
หากเอ่ยถึง Scenery Resort & Farm หลายคนคงจะนึกถึงบรรยากาศโล่งโปร่งของภูเขา     

มีทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างไกลสุดสายตา มีภูเขายาวตลอดแนวเป็นฉากหลัง และเมื่อเวลา   

ผ่านไป Scenery ได้ขยับขยายตัวเพื่อรองรับแขกผู้มาเยือนด้วยบ้านพักที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง 

Honey Scene ร้านอาหารแนว Romantic Art  แห่งนี้ 

Honey Scene มีชือ่เต็มๆ วา่ Honey Scene Steak & Bar เปิดให้บริการอาหารสไตล์ยุโรป      

มีจุดเด่นอยู่ที่การบริการที่เป็นกันเองและวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารที่สดใหม่ ควบคุม

คุณภาพได้มาตรฐานเช่นเดียวกับร้านอาหารยุโรปชื่อดัง พร้อมกับการตกแต่งโดยใช้วัสดุ

ธรรมชาติ ทำให้ Honey Scene มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติในสไตล์คันทรีอย่างสมบูรณ์ 

 

ตัวอาคารของ Honey Scene มีลักษณะเป็นวงกลม หลังคามุงด้วยใบจากและยกสูง      

เพื่อเปิดโล่งให้ลมพัดผ่านได้ดี โต๊ะและเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารอยู่ติดกับทุ่งหญ้าที่ใช้

เลี้ยงแกะ มองเห็นวิวสีเขียวของภูเขาไกลสุดสายตา โดยเลือกใช้งานฉาบตกแต่งด้วย      

ปูนซีเมนต์ขาวขัดมันบริเวณพื ้นทางเดิน บันได และพื ้นของร้านซึ ่งเรียบเนียนและ         

เพิ่มอารมณ์และผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

 

บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารก่อขึ้นจากปูนซีเมนต์แล้วฉาบตกแต่งผิวหน้าด้วยปูนซีเมนต์

ขาวขัดมันจึงให้ผิวสัมผัสเรียบเนียนเมื่อได้สัมผัสและมีความคงทนแข็งแรง เช่นเดียวกับ

บริเวณเคาน์เตอร์บาร์ที่เลือกใช้งานฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมสีฝุ่นโทนน้ำตาล

แล้วขัดมัน ดูเรียบเนียน น่าสัมผัส และมีความต่อเนื่องกันไปกับชั้นวางของที่อยู่ด้านหลัง        

เพิ่มเสน่ห์ให้ร้านอาหารแห่งนี้ดูเก๋มากยิ่งขึ้น  

 

ด้วยพื้นผิวที่เรียบเนียน ไร้รอยต่อ จึงได้ผิวงานที่ต่อเนื่องและให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ       

ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาว เมื่อนำมาใช้ในบริเวณร้านอาหาร   

จึงดูสะอาดตาและสร้างความโปร่งสบาย สอดรับกับบรรยากาศแบบชนบทของ Scenery 

ได้เป็นอย่างดี  

 

ลานว่ างภายนอกเลือกใช้พื้ นปูน

ซเีมนตข์าวผสมสฝีุน่ขดัมนั ดเูรยีบงา่ย

และกลมกลืนกับพื้นที่สี เขียวที่อยู่

รอบๆ ตัวร้านได้เป็นอย่างดี   

. 
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ความโดดเด่นของ Honey Scene คืองานตกแต่งที่เน้นความต่อเนื่องกันไปทั้งพื้น ผนัง เก้าอี้

รับประทานอาหาร และเคาน์เตอร์บาร์ จึงเลือกตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมสีฝุ่นขัดมัน  

ซึ่งใช้ ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ ที่ให้พื้นผิวเรียบเนียน สะอาดตา สามารถทำงาน

ฉาบได้แม้ในพื้นที่โค้งและช่วยลบเหลี่ยมมุมตามซอกมุมต่างๆ ตัวอาคารจึงดูนุ่มนวลขึ้น 

นอกจากนี้ยังเพิ่มดีไซน์ด้วยการใช้กรวดแม่น้ำมาเรียงเป็นเส้นกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร 

ฝังลงในพื้น เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่และเพิ่มลูกเล่นในงานตกแต่งให้กับพื้นปูนซีเมนต์ขาว   

ได้มากขึ้น  

บน บริเวณเคาน์เตอร์วางอ่างล้างมือ

และชั้นวางของซึ่งมีลักษณะโค้งตาม

รูปทรงของห้องน้ำ ก่อปูนแล้วฉาบ

ด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมสีฝุ่นขัดมัน

เป็นชิ้นเดียวยาวต่อเนื่องกันไปตลอด

แนวผนัง 

 

ล่าง ลานว่างภายนอกเลือกใช้พื้นปูน

ซีเมนต์ขาวผสมสีฝุ่นขัดมัน ดูเรียบ

ง่ายและกลมกลืนกับบรรยากาศร้าน  

ไดเ้ปน็อยา่งด ี  

. 

TIPS & TRICKS  
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centScentS
ในปัจจุบันกลิ่นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกวันนี้คนเราเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น 

จึงทำให้เริ่มมีการใช้กลิ่นต่างๆ มาช่วยบำบัดความเครียด (Aroma Therapy) เน้นการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งถือเป็น

ผลผลิตจากธรรมชาติ เช่นเดียวกับการตกแต่งที่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลเพียงใด มนุษย์ก็ยังต้องการอยู่ใกล้ชิด

ธรรมชาติ เพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบใดเท่านั้น อย่างงานฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ ที่ให้ผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ 

หากเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ก็สามารถช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในการอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกัน 
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A K A  C A S A  

Loca t i on: Aka Casa ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0-5326-0514  www.aka-aka.com  

Owner & Arch i t ec t: คุณเอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ 
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THINK  DIFFERENCE 
ไม่เพียงแต่รูปแบบการให้บริการสปาที่แตกต่างไปจากเดิม การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของเอกา คาซ่า  

ยังเปล่ียนแปลงไปด้วยการใช้วัสดุท่ีให้อารมณ์และความรูสึ้กนุ่มนวลอย่างปนูฉาบแต่งผิวบางสีเหลืองบนกำแพงโค้ง

ด้านหน้า เช่ือมโยงเข้าไปถึงภายในห้องพักแบบสวีทท่ีเลือกใช้ผนังปนูฉาบสีแดงอิฐ พร้อมห้องน้ำและอ่างจากุซซ่ี 

ที่แยกตัวออกไปต่างหาก ซึ่งโอบล้อมด้วยผนังปูนฉาบสีเหลืองสร้างบรรยากาศโรแมนติกเหมาะสำหรับคู่รัก    

ที่มาฮันนีมูนอย่างที่สุด 

PROJECT  DESCRIPTION 
เอกา คาซ่า หรือในชื่อเดิมว่า เอกา สปา (Aka Spa) ซึ่งมีบริการสปาอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ กลับมา    

เปิดบริการอีกครั้ง บนพื้นที่ 1 ไร่ แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และสวนสวยที่สร้างบรรยากาศสดชื่นตลอดทั้งวัน 

พร้อมปรับปรุงและตกแต่งสถานท่ีใหม่ต้ังแต่ภายนอกจนถึงภายใน โดยปรับเปล่ียนห้องทำสปาหรือห้องทรีตเมนต์ 

จากเดิมที่มี 7 ห้อง ให้เหลือเพียง 5 ห้อง แล้วเพิ่มห้องพักแบบสวีทสำหรับแขก 2 คน ครบครันด้วยห้องนอน 

ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ อ่างจากุซซี่ ห้องอบไอน้ำ พร้อมแพ็คเกจทำสปาฟรี 12 ชั่วโมง ที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในแบบเอกา สปา เอาไว้เช่นเดิม  

บริเวณภายในห้องทำสปาที่ต้องการ

บรรยากาศอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ

จึงเลือกใช้พื้นไม้และผนังปูนฉาบส ี  

ในโทนออ่น รวมทัง้เลอืกของตกแตง่ทีม่ี

เอกลกัษณข์องความเปน็ไทยผสมอยู ่

. นอกจากความเรียบเนียนบนผนังปูน

ฉาบสีเหลืองแล้ว ยังเพิ่มจุดเด่น    

ด้วยการติดงานไม้แกะสลักตกแต่งไว้

บนผนังด้วย 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เพราะสปาเป็นสถานที่ซึ ่งมีผู ้มาใช้งานเป็นเวลานาน การเลือกวัสดุตกแต่งจึงจำเป็น      

ต้องใช้วัสดุที่สามารถสร้างบรรยากาศของความผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ไม่ว่า         

การตกแต่งผนังด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสีเหลืองนวลบริเวณภายนอก และปูนฉาบแต่ง

ผิวบางสีแดงอิฐในห้องสวีทที่ทำให้สีสันของผนังโดยรอบดูฟุ้งกระจาย บวกกับกลิ่นหอม

อ่อนๆ ของน้ำมันหอมระเหยที่ได้กลิ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ        

ที่อบอุ่นอย่างไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์ต่างๆ จึงทำให้ เอกา คาซ่า มีลักษณะเฉพาะตัว

และแตกต่างจากที่อื่นๆ  

ภายในห้องพักตกแต่งด้วยผนังปูน

ฉาบสแีดงสด กระตุน้อารมณส์นกุสนาน 

เพิ่มความอบอุ่นด้วยเตียง 4 เสา     

และเฟอร์นิเจอร์ไม้ รวมทั้งโซฟา     

หุ้มด้วยผ้าในโทนสีใกล้เคียงกัน 

. 
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AKA  CASA 
เพราะต้องการให้ เอกา คาซ่า เป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาผ่อนคลายอย่างเต็มที่

เหมือนกับอยู่ที ่บ้านตัวเอง คุณเอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ จึงได้เลือกบ้านเก่าในแบบ       

โคโลเนียลที่ถูกทิ้งร้างมาปรับปรุงให้เป็นสปาในสไตล์คอนเทมโพรารี - เอเชียน  

 

เมื ่อเดินผ่านซุ ้มประตูที ่ฉาบตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสีเหลืองก็สัมผัสได้ถึง        

ความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบ ด้านหน้าของ เอกา คาซ่า มีกำแพงโค้งตกแต่ง  

ด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสีเหลืองวางตัวอยู่ สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที ่อยู่ภายใน

อาคารหลักซึ่งเปิดโปร่งด้วยผนังกระจกสูงจากพื้นจรดเพดาน ส่งผลให้โถงรับแขกชั้นล่าง   

ดูโปร่ง สบาย เปิดรับแสงธรรมชาติที่ไม่ร้อนได้อย่างเต็มที่ บริเวณนี้ใช้เป็นที่รับรองแขก

ที่มาติดต่อด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเป็นของสะสม และบางชิ้นคุณเอกฤทธิ์เป็นผู้ออกแบบเอง 

ส่วนทางซ้ายมือออกแบบให้เป็นที่นั่งปูนเปลือยยาวตลอดแนวผนังกระจก มีเบาะที่นั่งซึ่งได้

แรงบันดาลใจจากอาสนะของพระสงฆ์ รับกับพื้นที่เป็นปูนขัดมันที่เรียบง่ายแบบโมเดิร์น 

 

ส่วนด้านในเป็นพื้นที่ของห้องพักแบบสวีท ซึ่งตกแต่งผนังอย่างโดดเด่นด้วยปูนฉาบแต่ง

ผิวบางสีแดงอิฐ พร้อมเฟอร์นิเจอร์สไตล์ล้านนาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน

ไม่แพ้โรงแรม 5 ดาว เมื ่อเดินออกไปภายนอกจะพบกับห้องอาบน้ำ ห้องอบไอน้ำ       

และอ่างจากุซซี่ โดยต้องเดินผ่านสระน้ำขนาดเล็กออกไป แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว       

เพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องสวีท 

 

ความหอมอ่อนๆ ของสมุนไพรแบบไทยส่งกลิ่นเย้ายวนมาจากชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องทรีตเมนต์ 

ที่มีเมนูสปาให้เลือกมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและต้องไม่พลาดเมื่อมาที่นี่     

ก็คือ Aka Style Massage ท่ีประกอบด้วยการนวด 4 ชาติ 4 สไตล์ เน้นเคร่ืองขัดบำรุงผิวและ 

น้ำมันนวดที่ทำจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและนุ่มนวลของผนัง      

ปูนฉาบสีแดงอิฐ ผสมกับแสงไฟสีเหลืองนวลตาช่วยเพิ่มสุนทรียะในการทำสปาให้มี   

ความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น  

ซ้าย พื้นที่ของห้องน้ำแยกออกจากที่พัก       

ก่อปูนสูงขึ้นเพื่อเป็นฐานของอ่างอาบน้ำ  

แล้วฉาบด้วยปูนฉาบสีแดงอ่อนๆ ตัดกับ

ผนังปูนฉาบสีเหลือง 

 

ขวา ด้านหน้าของทางเข้าห้องน้ำยังคงใช้

ผนังปูนฉาบสีเหลือง ปูพื้นด้วยกระเบื้อง 

ที่มีพื้นผิวหยาบ และเพิ่มความอบอุ่นด้วย

เก้าอี้และกระจกเงากรอบไม้สีเข้ม 

. 
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การเตรียมพื้นผิวของผนังปูนก่อนจะทำงานฉาบ ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ หรือ   

‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี’ นั้น ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาการแตกร้าวของผนัง ไม่ว่า   

จะเป็นการแตกร้าวในบริเวณรอยต่อของผนังกับโครงสร้าง การแตกลายงา จำเป็นต้องแก้ไข

ให้เรียบร้อยก่อนที ่จะทำงานฉาบ เพราะความหนาของปูนฉาบอยู ่ที ่ประมาณ 1 - 3 

มิลลิเมตร หากเกิดปัญหาผนังแตกร้าว จะมีผลกระทบถึงพื้นผิวของงานฉาบแต่งผิวทำให้

แตกร้าวตามไปด้วยเพราะมีผิวท่ีบางมาก การซ่อมแซมงานปนูฉาบสีซ่ึงเกิดการแตกร้าวน้ัน 

ซ้าย ผนังด้านหน้าทางเข้าสู่เอกา คาซ่า    

ดีไซน์ เป็นกำแพงโค้งสร้างความรู้สึก    

เชื้อเชิญให้เข้ามาใช้บริการ ตกแต่งด้วย

งานปูนฉาบสีเหลืองอ่อนๆ กลมกลืนกับ

บรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ 

 

ขวา ภายในห้องสปา นอกจากจะเลือก   

ใชผ้นงัปนูฉาบสซีึง่ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย

แล้ว ยังเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาตกแต่ง 

เช่น เส้นใยของพืชที่นำมาสานเป็นแผ่น

ใช้ตกแต่งบนฝ้า-เพดาน 

. 
ส่วนใหญ่จะทำการฉาบใหม่ทั้งผืน เพราะถ้าทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดที่แตกร้าว สีของ   

ปนูเก่าและปนูใหม่จะไม่เท่ากัน ทำให้ดไูม่เรียบร้อยและไม่สวยงาม ยกเว้นจะออกแบบผนัง

ให้มีสีสันมากกว่า 1 สี โดยแบ่งพื้นที่บนผนังให้เป็นส่วนๆ แล้วฉาบด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ 

ฉาบแต่งผิวบางสี’ หรือ ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี’ คนละสีไปเลย ก็จะทำให้เกิด

บรรยากาศและอารมณ์ใหม่ๆ ในบ้านได้ 

TIPS & TRICKS  
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C U B I C  H O U S E  

Loca t i on: Cubic House ถนนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร  Owner & Arch i t ec t: คุณกฤษณ์ แสงวิเชียร 
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PROJECT  DESCRIPTION 
บ้านหลังนี้เกิดจากความต้องการสร้างเรือนหอบนพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นสวนมาก่อน โดยเจ้าของหนุ่มนักออกแบบ

ผลิตภัณฑ์กับภรรยาชาวญี่ปุ่นชอบอาคารปูนเปลือยสไตล์โมเดิร์นที่ผสมความเป็นอินดัสเทรียลแบบโรงงาน      

คือไม่ต้องมีการทาสีทับ แต่เน้นโชว์ผิวสีเทาจากธรรมชาติของปูนเปลือยขัดมัน จึงเป็นที่มาของบ้านทรงเหลี่ยม      

ที่เจาะผนังให้เป็นช่องแสง เพิ่มความโปร่งตาเข้าสู่ภายใน พร้อมๆ ไปกับเชื่อมต่อมุมมองธรรมชาติไปสู่สวน   

ด้านนอก 

ความเรยีบงา่ยจากงานปนูเปลอืยขดัมนั 

เหล็กและกระจกทำให้บ้านหลังนี ้      

มี เสน่ห์แบบโมเดิร์นอินดัสเทรียล      

ได้อย่างลงตัว 

. THINK  DIFFERENCE 
เพราะชื ่นชอบบ้านสไตล์โมเดิร์นผสมอินดัสเทรียลแบบโรงงานหรือโชว์รูม จึงตั ้งใจเลือกวัสดุที ่สร้างง่าย         

ดิบ เปลือย ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นพื้นที่พักผ่อนที่เปิดโปร่งแบบ Double Volume โชว์ให้เห็นถึงเส้นโครงสร้างของ       

คานเหล็กและเสา โดยมีผนังเป็นปูนเปลือยขัดมันซึ ่งแสดงออกถึงเนื ้อแท้ของวัสดุ บางส่วนกรุกระจกใส        

บานกว้างใต้กรอบเหล็กสีดำ และบางส่วนก็ก่ออิฐทาสีขาวอย่างง่ายๆ ทำให้โทนสีหลักของบ้านผสมผสาน      

อยู่ระหว่างขาว เทา และดำ อารมณ์ผ่อนคลายในบ้านจึงได้จากโซฟาสีสันและเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งดีไซเนอร์     

หรือเจ้าของบ้านออกแบบขึ้นเอง 

คานเหล็กสีดำและผนังปูนเปลือย    

ขัดมันสลับกับผนังกระจก เมื่อได้รับ

แสงธรรมชาติผ่านโถงแพนทรีสูงโปร่ง

แบบ Double Space ทำให้ดูมีความ

นุ่มนวลมากขึ้น 

. 
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รอยเกรียงจากงานฉาบที่ปรากฏบน

ผนังปูนเปลือยขัดมันสะท้อนเรื่องราว     

ในงานที่ทำ ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง  

ในงานตกแต่งสไตล์นี้ 

 

. PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ผนังส่วนใหญ่ของบ้านหลังนี้เน้นการตกแต่งด้วยงานปูนเปลือยขัดมัน ผสมผสานกับโครงสร้างเหล็กสีดำดูเท่    

ทันสมัย สอดแทรกด้วยผนังก่ออิฐโชว์แนว ทาสีขาวในบริเวณครัวและเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์เก๋ซึ่งใช้เป็นมุมรับแขก

ความเรียบนิ่งของผนังปูนเปลือยขัดมันสีเทายังแสดงออกถึงสัจจะของวัสดุ ที่สามารถเชื่อมต่อไปกับงานไม้ 

กระเบ้ือง เหล็ก หรือกระจก ซ่ึงเป็นวัสดุประกอบภายในบ้านได้เป็นอย่างดี และไม่ว่าจะผ่านกาลเวลาไปก่ีฤดกูาล 

ผิวสัมผัสของปูนเปลือยขัดมันก็ยังคงเสน่ห์แบบเดิมไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 

ห้องนอนที่มาพร้อมกับบรรยากาศ     

ทีเ่รยีบงา่ย เพิม่ความอบอุน่ดว้ยพืน้ไม ้

และสเีขยีวจากตน้ไมท้ีป่ลกูไวใ้นคอรต์

กลางบ้าน ส่วนผนังหัวเตียงเกิดจาก

การเทปูนลงในไม้แบบ เมื่อปูนแห้ง

แลว้ดงึไมอ้อกจงึเกดิลวดลายอยา่งทีเ่หน็ 

 

. 
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CUBIC  HOUSE 
เพราะเจ้าของบ้านเป็นหนุ่มดีไซเนอร์ เจ้าของผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้รูปทรงแปลกตา       

กับภรรยาชาวญี่ปุ่นชอบงานดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่แฝงอารมณ์เรียบ ดิบ แบบอินดัสเทรียล 

เรือนหอหลังนี้จึงสร้างขึ้นเป็นอาคารรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมมาต่อกันเป็นรูปตัวแอล สำหรับ  

เป็นฟังก์ชันใช้งานในห้องต่างๆ ของบ้าน โดยขยายพื้นที่พักผ่อนให้สบายยิ่งขึ้นด้วยการ       

เปิดสเปซภายในให้สูงโปร่งตามแนวตั้ง ทำให้เพดานสำหรับโถงชั้นล่างสูงขึ้นไปถึงชั้น 2 

ผนังห้องนอนชั้นบนจึงเปิดออกด้วยกระจกใสให้มองผ่านมาสู่โถงกว้างได้อย่างสบายตา 

 

วัสดุหลักที่ใช้ตกแต่งผนังบ้านส่วนใหญ่เป็นปูนเปลือยขัดมัน เพราะเจ้าของตั้งใจโชว์ให้เห็น

ถึงผิวสัมผัสที่มีความเรียบเนียนตามธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่ง เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์     

ที่เรียบง่าย เท่ แฝงด้วยความสงบนิ่ง ภายในเปิดให้โปร่ง มองเห็นถึงการเดินระบบไฟ

เหมือนโรงงานหรือบ้านสไตล์ลอฟต์ โดยเปิดผนังบางส่วนออกให้เป็นกระจกใสสำหรับ   

รับแสงธรรมชาติและปลดปล่อยการกั้นขอบผนังให้ผ่านออกไปสู่ธรรมชาติด้านนอกได้ 

  

ฟังก์ชันใช้สอยภายในยังจัดวางไว้อย่างแตกต่าง เพราะที่นี่รับแขกด้วยเคาน์เตอร์ครัวสีขาว

ขนาดยาว ตอบรับกับการมาเยี่ยมเยือนของเพื่อนๆ และญาติสนิทที่มักนัดมาสังสรรค์   

และสร้างบรรยากาศให้กับมื้ออาหารแต่ละวันเสมอๆ ตามมาด้วยโต๊ะอาหารไม้ซึ่งเป็น

เฟอร์นิเจอร์เก่าของบ้าน จับมาเข้าคู่กับเก้าอี้ไม้สไตล์เรโทรได้อย่างกลมกลืน มุมนี้จึงเป็น

ทั้งที่รับแขกและมุมทำงานออกแบบของดีไซเนอร์ได้อย่างดี 

 

ขณะที่ห้องนั่งเล่นย้ายเข้าไปอยู่ด้านในสำหรับการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยมี

โซฟาสีสันมาเติมอารมณ์ให้สดใส ผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ ่งเป็นเจ้าของบ้าน

ออกแบบขึ้นเอง ต่างจากห้องนอนชั้นบนซึ่งเน้นกลับไปอยู่ในบรรยากาศของความเรียบโล่ง

ด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพราะมีแค่ฟูกนอนสีขาววางบนพื้นไม้แบบวิถีชาวตะวันออก      

หัวเตียงเป็นผนังปูนเปลือยที่ไม่ขัดมัน ทำให้เห็นถึงผิวสัมผัสที่หยาบกว่าผนังด้านอื่นๆ   

เมื ่อมีการตกกระทบของแสงธรรมชาติผ่านผนังกระจกมาช่วยเพิ่มความสว่างตาแบบ      

นุ่มนวลให้กับห้องนอนได้อีกแบบ 

 

ส่วนห้องน้ำและห้องแต่งตัวดูเงามันด้วยผนังปูนเปลือยขัดมัน ให้ความต่อเนื ่องกับ

เคาน์เตอร์หินสีดำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ย้อมสีดำ รวมถึงพื ้นหินอ่อนที่ปูยาวไปตลอดห้อง 

สุขภัณฑ์ที่เลือกใช้ส่วนหนึ่งเป็นสีขาวซึ่งทำให้เกิดความโดดเด่นชัดเจน และอีกส่วนที่เป็น  

สีดำนั้นกลับสร้างความกลมกลืนในแบบเรียบขรึมแฝงด้วยเสน่ห์แห่งความลึกลับ 

เบรกอารมณ์ปูนเปลือยขัดมันด้วย

ผนั งกระจกที่ นอกจากจะให้แสง

ธรรมชาติผ่านเข้ามาได้ ยังช่วยให้  

มองเห็นความเคลื่อนไหวภายนอก

บ้านอีกด้วย  

. 
ผนังปูนเปลือยขัดมันที่อยู่ด้านนอก

บ้านเมื่อโดนแดดโดนฝนยิ่งทำให้เห็น

ร่องรอยของพื้นผิวปูนเปลือยที่เป็น

ธรรมชาติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

. 
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หากต้องการให้ผนังปูนเปลือยขัดมันมีสีเข้ม ก่อนการปั่นปูนด้วยเกรียงขัดมันต้องโรยผง 

‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ’ ที่ผิวหน้า ถ้ายิ่งต้องการให้ผนังปูนเปลือยขัดมันมีสีเข้ม 

มากขึ้น ก็ยิ่งต้องโรยผง ‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ’ แล้วขัดมันหลายรอบ จนกว่าผนัง   

จะขึ้นลวดลายตามต้องการ นอกจากนี้การฉาบขัดมันผนังปูนเปลือยนั้นควรเลือกใช้ปูน   

ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้ผลงานที่ดีไม่แตกร้าว และเลือกใช้เกรียงพลาสติกเพราะผิวหน้า      

ของเกรียงพลาสติกมีความมัน แน่น ซึ่งจะทำให้เกิดความมันที่ผิวปูนและจะไม่ทำให้เกิด

ฟองอากาศ หากเลือกใช้เกรียงเหล็กควรเป็นเกรียงเหล็กที ่ไร้สนิม ระหว่างขั ้นตอน        

การขัดมันอย่ากดเกรียงแรงและย้ำในจุดเดิมมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดฟองอากาศ   

ในเนื้อปูน ทำให้ปูนบวม ผนังปูนเปลือยขัดมันบริเวณนั้นจะเป็นคลื่น ไม่เรียบ ทำให้ดู     

ไม่สวยงาม 

ทางเดินต่อเนื่องเข้าสู่ห้องน้ำและ   

หอ้งแตง่ตวัเลอืกทีจ่ะใชผ้นงัปนูเปลอืย

ขัดมันสลับกับกระจกเพื่อเปิดรับแสง

ธรรมชาติทว่ายังคงความเป็นส่วนตัว

เอาไว้ 

 

. 

TIPS & TRICKS  
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T H E  G A L L E R Y  H O U S E  

Loca t i on: The Gallery House จังหวัดเชียงใหม่  Arch i t ec t: บริษัท 639 Architect จำกัด โดย คุณอภิชาติ ศรีอรุณ และ คุณพัทธวดี ธีรสุภะเสฏฐ ์  

Landscape: บริษัท 639 Architect จำกัด โดย คุณปริชัย เย็นคำสุข  Cons t ruc t i on: หจก.ภูขวัญคอนสตรัคชั่น 
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THINK  DIFFERENCE 
เพราะต้องการให้ตัวบ้านซ่ึงมีขนาดใหญ่ดเูบาและลอย สถาปนิกจึงเลือกใช้งานฉาบขาวขัดมันจากปนูซีเมนต์ขาว

มาใช้ตกแต่งในบริเวณชั้นล่างของตัวบ้านซึ ่งเป็นพื้นที ่โล่ง ด้วยพื้นผิวของผนังปูนฉาบขาวขัดมันที ่มีมิติ        

และผิวสัมผัสที่แตกต่างจากการทาสีจึงช่วยสร้างความรู้สึกที่สงบ สะอาด ไม่อับทึบ นอกจากนี้งานฉาบด้วย   

ปูนซีเมนต์ขาวยังช่วยในเรื่องความคงทน เป็นการลดภาระในการบำรงุรักษาในระยะยาว  

PROJECT  DESCRIPTION 
บ้านพักอาศัยสไตล์ล้านนาร่วมสมัยขนาดพื ้นที ่ใช้สอยกว่า 900 ตารางเมตรหลังนี ้ ตั ้งอยู ่ท ่ามกลาง          

สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั ้งต้นไม้ ภูเขา บ่อน้ำขนาดใหญ่ ออกแบบโดยวางตำแหน่งของตัวบ้าน        

และกำหนดช่องเปิดประตูและหน้าต่างให้สัมพันธ์กับทิศทางของแดด ลม ฝน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก    

สภาพแวดล้อม ผสมผสานกับการตกแต่งสไตล์ล้านนาโดยลดทอนรายละเอียดบางส่วนให้น้อยลงเพื่อคง     

กลิ่นอายของความเป็นล้านนาให้คงอยู่ 

 

ผนังและทางเดินที่นำสายตาเข้ าสู่        

ตวับา้นซึง่ฉาบตกแตง่ดว้ยปนูซเีมนตข์าว         

ดูเรียบเนียน ทำให้บ้านแลดูเบา ตรงกับ

แนวคิดของสถาปนิกผู้ออกแบบ 

. สถาปนิกผู้ ออกแบบเพิ่ มผนั งปูน

ซีเมนต์ขาวเข้าไปเพื่อใช้ เป็นส่วน     

จัดแสดงผลงานของเจ้าของบ้าน 

เป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในส่วน

ชั้นล่างของบ้าน 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
นอกเหนือไปจากไม้เก่าซึ่งสถาปนิกเลือกใช้เพื่อให้อารมณ์อบอุ่นแบบล้านนา ปูนซีเมนต์ขาวนับเป็นวัสดุหลัก   

อีกชนิดที่นำมาใช้ในงานฉาบตกแต่งเกือบทุกส่วนของบ้าน ตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้า ทางเดินภายนอก โครงสร้าง

เสา-คาน ห้องน้ำ รวมไปถึงผนังภายในและภายนอกบ้าน ตลอดจนผนัง-พื้นชั้นล่าง ด้วยลักษณะของพื้นผิว   

และสีของการฉาบตกแต่งผนังด้วยปูนซีเมนต์ขาวนั้นไม่ขาวจัดจนรู้สึกกระด้าง จึงทำให้บ้านดูเป็นธรรมชาติ   

มากยิ่งขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างไม่ขัดเขิน 

ซ้าย ผนังทางเดินส่วนเซอร์วิสด้านหลัง 

ตกแต่งด้วยงานฉาบผนังปูนซีเมนต์ขาว   

ขดัมนั กลมกลนืกบัสว่นอืน่ของบา้น  

 

ขวา ห้องน้ำภายในบ้านและที่อาบน้ำ

กลางแจ้ง เชื่อมต่อกันโดยมีกระจกใสกั้น 

สามารถนอนแช่น้ำในอ่างแล้วดูท้องฟ้า

หรอืตอ้งการอาบนำ้แบบกลางแจง้กส็ามารถ

ทำได้ 

. 
บน ผนังฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวขัดมัน     

ที่สร้างขึ้นโดยเจาะเป็นช่องเปิดในแนวตั้ง

เพื่อให้มีลมธรรมชาติพัดผ่านเข้ามา   

ใต้ถุนบ้านได้  

 

ล่าง เล่นกับเส้นสายของผนังปูนซีเมนต์

ขาว เสาที่ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวและ  

ช่องเปิด เพื่อสร้างจังหวะและทำให้บ้าน  

ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

. 
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THE  GALLERY  HOUSE 
เพราะหัวใจหลักของความเป็นบ้านคือ ต้องอยู่สบายมากที่สุด สถาปนิกจึงออกแบบบ้าน

สไตล์ล้านนาประยุกต์หลังนี้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ให้สอดคล้องกับบริบทที่อยู่โดยรอบ 

ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ที่ตั้ง และวัฒนธรรมแบบล้านนา บวกกับความชอบรูปแบบบ้าน

สไตล์ Long House ของประเทศอินโดนีเซียตามความต้องการของเจ้าของบ้าน 

  

ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น สถาปนิกจึงออกแบบบ้านให้มีใต้ถุนสูง หลังคาสูงและ   

มีชายคายื่นยาวกันแดดกันฝน รวมทั้งการวางทิศทางของตัวอาคารให้ด้านแคบของบ้าน

หันไปทางทิศเหนือและใต้เพื่อรับแดดน้อยที่สุด ส่วนทางทิศตะวันออกซึ่งให้แสงแดด         

ที ่ไม่ร้อน มีวิวของบ่อน้ำและภูเขาที ่อยู ่ตรงหน้า สถาปนิกจึงเลือกใช้ผนังเป็นประตู       

บานเล่ือนกระจกท่ีเปิดโล่งมองทะลุออกสูภ่ายนอกยาวตลอดแนว ทำให้มีลมพัดเข้ามาในบ้าน

ตลอดเวลา ด้านนอกสุดของตัวบ้านออกแบบให้เป็นนอกชานที่กว้างสำหรับนั ่งเล่น      

และมีชายคายื่นยาวเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาถึงภายในบ้านโดยตรง จึงได้รับ         

แสงธรรมชาติทำให้ไม่ร้อน เป็นการลดการใช้ไฟฟ้าลงไปได้ในเวลากลางวัน 

 

ฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านเป็นเส้นตรงไม่สลับซับซ้อน เริ่มจากชั้นล่างยกใต้ถุนสูงโล่ง 

ออกแบบให้มีผนังฉาบขาวขัดมันด้วยปูนซีเมนต์ขาว และในส่วนโครงสร้างเสา-คาน      

ฉาบปิดผิวด้วยปูนซีเมนต์ขาวขัดมัน สามารถใช้เป็นแกลเลอรีเล็กๆ สำหรับแสดงผลงาน

ศิลปะของเจ้าของบ้านได้ พื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกต้นไม้ที่ส่งกลิ่นหอม เช่น มะลิ เมื่อลมพัด   

เข้ามาทำให้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายทั่วบริเวณนี้ บวกกับผิวสัมผัสที่เรียบเนียนของผนัง     

ฉาบขาวขัดมันจากปูนซีเมนต์ขาว สร้างความรู้สึกสดชื่นและสบายตา 

 

เมื่อขึ้นไปชั้นบนจะพบกับระเบียงยาวตลอดแนว ขนานไปกับพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งอยู่

ติดกับครัว ถัดไปเป็นมุมทำงาน ส่วนด้านในสุดเป็นห้องนอนและห้องน้ำ โดยทั้งหมดเป็น

สเปซที่ต่อเนื่องกันไป ผนังภายในส่วนใหญ่เป็นผนังฉาบขัดมันด้วยปูนซีเมนต์ขาวที่ให้

ความเย็นและนุ่มนวลทุกครั ้งที ่ได้สัมผัส ส่วนวัสดุที ่ใช้ตกแต่งเน้นความเป็นล้านนา         

ที่ลดทอนรายละเอียดลงไป ไม่ว่าจะเป็นงานไม้เก่าสีน้ำตาลเข้มรับกับหลังคาดินเผา  

เคลือบเซรามิกสีเข้มทำให้ดูหนักแน่น เพิ่มความอบอุ่นด้วยสัมผัสจากผนังไม้เก่าบางส่วน 

ที่ยังมีร่องรอยจากอดีต เพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้านได้อีกไม่น้อย 

 

ส่วนพื้นที่ภายนอกบริเวณถนนและที่จอดรถเลือกใช้หินล้างสีดำตัดกับสีขาวจากงาน      

ผนังฉาบขาวของตัวบ้าน และด้วยพื้นผิวที ่ขรุขระของหินล้างทำให้ไม่ลื ่น เพิ ่มความ

ปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น ทั้งหมดนี้จึงเป็นความลงตัวแบบพอดีๆ ที่เกิดจากความ

ใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่า รวมทั้งความเชื่อมั่น

ซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของบ้านและสถาปนิก บ้านหลังนี้จึงเสร็จสมบูรณ์และอยู่สบาย

ท่ามกลางธรรมชาติสมความตั้งใจ 

บน มุมนั่งเล่นหน้าบ้านกับบรรยากาศ    

สุดผ่อนคลายที่มองเห็นทั้งน้ำและฟ้า    

อยู่เบื้องหน้า ท่ามกลางสัมผัสที่นุ่มนวล

ของงานฉาบขาวขัดมันจากปูนซีเมนต์ขาว 

 

ล่าง ยามที่แสงไฟต้องกับผนังปูนซีเมนต์

ขาวก็จะเห็นได้ถึงพื้นผิวสัมผัสที่ เป็น

ธรรมชาติและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น 

 

. 

สร้างความน่าสนใจให้กับพื้นทางเดิน

และผนงัทีฉ่าบตกแตง่ดว้ยปนูซเีมนตข์าว 

ด้วยการฝังไฟไว้ที่พื้นและช่องผนัง 

. 
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การทำผนังปูนซีเมนต์ขาวขัดมันไม่ให้แตกร้าวนั้น ควรเริ ่มต้นตั้งแต่ก่อนงานฉาบผนัง      

คือการให้น้ำผนังจนอิ่มตัวก่อนการฉาบ หลังจากนั้นทำการฉาบผนังด้วย ‘เสือ ซีเมนต์ขาว 

ฉาบสูตรพิเศษ’ เมื่อผนังเริ่มหมาดตัว จึงเริ่มขัดมันผิวหน้าด้วยเกรียงเหล็กขัดมันให้เรียบ 

ไม่ควรปั่นหลายๆ ครั้ง เพราะอาจทำให้เกิดรอยดำของเกรียงเหล็กขัดมันได้ ทิ้งไว้ให้แห้ง    

1 วัน จากนั้นใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 400 ขึ้นไป ขัดผิวเพื่อลบรอยเกรียง  

  

หากต้องการผนังปูนฉาบขาวขัดมันที ่ม ีผ ิวสัมผัสเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ ควรใช้         

‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ และวัสดุสำหรับผสมปูนซีเมนต์ขาวสำหรับงานฉาบ    

โดยเฉพาะแทนการใช้ทราย เช่น ‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ      

ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีความขาวบริสุทธิ์ และผ่านการบดจนมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับ

งานฉาบโดยเฉพาะ ทำหน้าที่เป็นตัวประสานในการผสมปูนซีเมนต์ขาว เมื่อขัดมันเสร็จ

ควรรดน้ำผนังให้ชุ่มทุกวัน อย่างน้อย 3 วัน จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ        

3 - 7 วัน แล้วจึงพ่นน้ำยาเคลือบผิวสูตรน้ำหรือสูตรน้ำมันจำนวน 1 - 2 รอบ 

ซ้าย เปลี่ยนบรรยากาศขาวๆ ด้วยแท่น  

ยืนอาบน้ำสีดำสนิท สร้างจุดเด่นให้กับ

ห้องน้ำแบบไม่ซ้ำใคร 

 

ขวา อ่างอาบน้ำเทอร์ราซโซทรงกลมสีขาว

ซึ่งหล่อขึ้นรูปแบบ Freeform ได้ตาม

ความต้องการ 

. 

TIPS & TRICKS  
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K A R M A K A M E T  

A R O M A T I C  H O T E L  

Loca t i on: Karmakamet Aromatic Hotel ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7796-2198  www.karmakamethotel.com  

Owner & I n t e r i o r: คุณณัทธร รักษ์ชนะ  Arch i t ec t: บริษัท Be Gray จำกัด 
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PROJECT  DESCRIPTION 
จากครอบครัวเล็กๆ ในจังหวัดนราธิวาสซึ่งค้าขายเกี่ยวกับเครื่องยาจีน กลายเป็นจุดเริ่มต้นความสนใจตั้งแต่  

วัยเด็ก และพัฒนาความชอบมาสู่ธุรกิจเครื่องหอมในร้านเล็กๆ ที่ตลาดนัดจตุจักร ภายใต้แบรนด์ Karmakamet 

ที่หอมฟุ้งและขจรขจายในเรื่องคุณภาพ โดยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมากมาย ล่าสุดจึงได้สานต่อ      

วิถีทางของการใช้ชีวิตสไตล์อินโดฯ - ไชน่าอันเรียบง่ายและเนิบนุ่มแบบชุมชนบ้านเดิม มาเป็นแนวทางการสร้าง

โรงแรมมีกลิ่น ซึ่งประกอบด้วยเรือนหมู่ขยายในส่วนของห้องพัก ในสไตล์ The Reminiscent Living หรือการ     

พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ชวนรำลึกถึงอดีตอันหอมหวาน 

THINK  DIFFERENCE 
แตกต่างด้วยแนวคิดของการเป็นโรงแรมที่เน้นสัมผัสของกลิ่นหอมในทุกๆ จังหวะของลมหายใจแบบ Aromatic 

Hotel ซึ่งเข้ากับวิถีชีวิต Slow Life หรือจังหวะชีวิตที่ไม่เร่งรีบเพื่อซึมซับกับความหอมอันงดงามและละเอียดอ่อน

รอบตัว งานตกแต่งจึงเน้นใช้โทนสีครีม เบจ และเทาจากผนังปูนเปลือยที่แสดงสัจจะของวัสดุ คล้ายกับ        

การกลับคืนสู่สัมผัสที่เรียบง่ายจากธรรมชาติ และให้มุมมองของความสงบนิ่ง ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่โถงต้อนรับไปยัง   

ห้องพักผ่อนส่วนตัว มีมุมนั่งเล่นซึ่งตกแต่งพร้อมเครื่องหอมธรรมชาติ และห้องน้ำขนาดกว้างที่หอมกรุ่น     

คล้ายกับสปา ซึ่งผนังปูนเปลือยยังช่วยดูดซับกลิ่นหอมภายในห้องเอาไว้ให้อบอวลและเย็นสดชื่นตลอดทั้งวัน 

เรือนหมู่ขยายในสไตล์อินโดฯ - ไชน่า    

ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารปูนเปลือยสไตล์

โมเดริน์ และเนน้บรรยากาศความสงบ

เหมือนอยู่ในโลกส่วนตัว 

. ผนังของอาคารห้องพักขนาด 2 ชั้น

สร้างขึ้นด้วยวัสดุหลักอย่างปูนซีเมนต์

ให้สัมผัสที่สงบเย็นและเรียบง่าย     

ในโทนสีเทาเรียบ เหมือนการกลับคืน

สู่ธรรมชาติ 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ผนังห้องพักของอาคารขนาด 2 ชั้น เลือกใช้วัสดุหลักอย่างปูนซีเมนต์ให้สัมผัสที่สงบเย็นและเรียบง่ายในโทน   

เทาเรียบ เช่นเดียวกับภายในห้องน้ำซึ่งเน้นใช้ผนังและพื้นปูนเปลือยขัดมัน เพื่อให้ได้อารมณ์สงบนิ่งและ     

ผ่อนคลายมากที่สุด เข้ากับสไตล์การตกแต่งภายในซึ่งตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสไตล์ย้อนยุค  

เพื่อสร้างบรรยากาศไปสู่วันเวลาอันเปี่ยมเสน่ห์ในสมัยอดีต โดยมีการเชื่อมต่อสัมผัสจากผนังปูนเปลือยระหว่าง

ภายนอกที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงและภายในที่สะท้อนกับแสงไฟอุ่นนุ่มนวลตา 

ซ้าย ผนังปูนเปลือยขัดมันช่วยสร้าง

มุมมองของความเรียบเท่ และเมื่อ

ผสมกับหน้าต่างไม้ยิ่งเพิ่มน้ำหนักของ

ความเป็นธรรมชาติให้อบอุ่นขึ้น 

 

ขวา ผนังปูนซีเมนต์ยังช่วยดูดซับ   

กลิ่นหอมภายในห้องเอาไว้ให้อบอวล

และเยน็สดชืน่ตลอดทัง้วนั ตามแนวคดิ

ของโรงแรมที่เน้นสัมผัสของกลิ่นหอม

ในทุกๆ อณู 

. 
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KARMAKAMET  AROMATIC  HOTEL 
บนพื้นที่ขนาดไร่กว่าของชายหาดบางรัก บนเกาะสมุย เป็นที่ตั้งของโรงแรมขนาดเล็กในชื่อ 

Karmakamet ซึ่งเป็นธุรกิจขยายจากแบรนด์เครื่องหอมคุณภาพของไทย โดยมีจำนวน    

ห้องพัก 15 ห้อง ซึ่งสร้างขึ้นมาจากแนวคิดของชุมชนที่ทำเครื่องยาจนีแห่งหนึ่งทางภาคใต้ 

อันเป็นที่มาของเรือนหมู่ขยายในสไตล์อินโดฯ - ไชน่า ภายใต้สโลแกนว่า Secret World 

หรือโลกส่วนตัวที่ซ่อนเร้นไว้ในมุมสงบ  

 

การตกแต่งภายในห้องพักต่างๆ จึงได้แนวคิดต่อเนื่องจากชุมชนผลิตเครื่องยาจีนซึ่งเน้นถึง

วิถีการดำเนินชีวิตอันเนิบช้าและงดงามในแบบ Slow Life โดยแบ่งสไตล์ห้องไว้อยู ่           

3 รูปแบบ คือ Western Style ห้องพักติดหาด ซึ่งคล้ายกับห้องลูกสาวที่ได้รับอิทธิพล     

จากการเดินทางไปศึกษาต่อในปีนัง จึงนำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสไตล์ตะวันตก

กลับมาผสมผสานกับวิถีชีวิตที ่เรียบนิ่งภายในห้องโทนสีเบจซึ ่งปูพื ้นด้วยกระเบื ้องสี      

ลายสวย สร้างบรรยากาศเหมือนห้องทำน้ำหอมโดยประดับดอกไม้แห้งหลากหลาย     

ส่วนแบบที ่ 2 Chinese Style ตกแต่งด้วยแนวคิดของห้องเสมียน เน้นเฟอร์นิเจอร์      

เคลือบแล็กเกอร์สไตล์จีนเขียนลวดลายสีทองงดงาม เข้ากับของตกแต่งที่หรูหราแบบ      

เซี่ยงไฮ้และของใช้ประเภทเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ บนพื้นหินแกรนิตขัดมัน ส่วนแบบที่ 3 

Local Style เปลี่ยนสัมผัสมาสู่พื้นไม้ธรรมชาติ และตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้จากชุมชน

เครื่องหอม บนผนังจึงมีการประดับกระด้งและภาพเขียนหินโบราณซึ่งมีถ้อยคำขับกล่อม

ว่า ‘จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง’ 

 

โดยทั้ง 3 สไตล์ที่สร้างบรรยากาศต่อเนื่องถึงกันนี้ ยังเชื่อมโยงไว้ด้วยผนังปูนเปลือย      

เพื่อแสดงถึงผิวสัมผัสแท้จากวัสดุธรรมชาติ บอกถึงการไม่ปรุงแต่งหรือเคลือบทา เข้ากับ

บรรยากาศของการกลับคืนไปสู ่ความเป็นธรรมชาติที ่แท้จริง ทั ้งเป็นหนึ ่งเดียวกับ

เฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งที่พยายามเน้นถึงสัจจะของวัสดุต่างๆ ช่วยผสมผสานเส้นสาย

แบบโมเดิร์นสไตล์ให้กลมกลืนไปกับอารมณ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

 

แต่ไม่ว่าจะเป็นห้องสไตล์ใด ทุกๆ ห้องล้วนแล้วแต่อบอวลด้วยกลิ่นหอมสดชื่นและ       

ชวนผ่อนคลายได้สมกับเป็น Aromatic Hotel หรือโรงแรมที่ปรุงความหอมด้วยสารพัน   

กลิ่นหอมจาก Karmakamet อย่างแท้จริง 

 

สี สั นและความน่ าสนใจบนผนั ง       

ปูนเปลือยยังสร้างความแตกต่าง      

ให้สัมผัสได้เมื่อแสงแดดระหว่างวัน

เคลื่อนไหวย้ายทิศไปตามกาลเวลา 

. 

ซ้าย ภายในห้องน้ำยังคงต่อเนื่องด้วย

การใช้ผนังปูนเปลือยขัดมัน เพื่อให้ได้

ความรูส้กึผอ่นคลายมากทีส่ดุ โดยผสม

เข้ากับอุปกรณ์ทองเหลืองที่นำไปสู่

อารมณ์ย้อนยุค 

 

ขวา แม้จะเป็นผนังปูนเปลือยสีเทา

เรยีบทีน่ิง่สงบ แตเ่มือ่กระทบกบัแสงไฟ

นุ่มนวลทั้งจากไฟใต้ฝ้าและโคมไฟ

เพดานก็สามารถเกิดน้ำหนักและสีสัน

ทีแ่ตกตา่งขึน้ได ้

. 
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ผนังปูนเปลือยขัดมันนั้นจะให้สีสันและลวดลายของพื้นผิวที่มีร่องรอยของเกรียงซึ่งมี      

น้ำหนักในการฉาบไม่เท่ากันบนผืนผนัง แต่ถ้าหากต้องการผนังที ่เรียบเนียน ดูเป็น          

สีเดียวกัน สามารถใช้การตกแต่งด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวเทา’ และถ้าหากต้องการ

ใช้งานปูนฉาบแต่งผิวเทาภายในห้องน้ำก็ควรใช้ในห้องน้ำที่มีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียก

อย่างชัดเจน โดยงานปูนฉาบแต่งผิวเทาควรอยู่ในส่วนแห้ง ไม่โดนน้ำ หรือมีการสัมผัส      

บน เฟอร์นิเจอร์หวายสไตล์ย้อนยุค  

ช่วยสร้างบรรยากาศไปสู่วันเวลา       

อันเปี่ ยมเสน่ห์ ในอดีตให้กับผนัง       

ปนูเปลอืยผวิเรยีบโลง่ไดด้ ี

 

ล่าง เนือ้แทข้องผนงัปนูเปลอืยทีเ่ขา้กนั

ได้ดีกับต้นไม้สีเขียวในมุมที่ต้องการ

ความผอ่นคลายและเปน็ธรรมชาต ิ

. 

กับละอองน้ำไม่มากนัก แต่ถ้าเลือกใช้ในบริเวณพื้นที่ส่วนเปียกซึ่งโดนน้ำกระแทกแรงๆ 

อาจจะทำให้ปูนฉาบแต่งผิวเทาหลุดได้ ดังนั้นในพื้นที่ส่วนเปียกควรเลือกใช้ ‘ปูนเสือ 

ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท’ หรือ ‘ปนูเสือ ซีเมนต์ ฉาบสตูรพิเศษ’ เพ่ือทำผนังปนูเปลือยขัดมันแทน      

ก็จะป้องกันความเสียหายแก่ผนังจากความชื้นได้ 

TIPS & TRICKS  
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V I L L A  M A R O C   

R E S O R T  

Loca t i on: Villa Maroc Resort อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร. 0-3263-0771  www.villamarocresort.com 

Owner: บริษัท ภาสกรนที จำกัด  Arch i t ec t: บริษัท The Office of Bangkok Architect จำกัด (O.B.A.)  Landscape: บริษัท TLTD จำกัด 
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PROJECT  DESCRIPTION 
ด้วยความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ของอารยธรรมโมร็อกโก กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ Villa Maroc Resort 

สวยงามโดดเด่นด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมสไตล์โมร็อกกัน ผสานการตกแต่งภายในและการเลือกใช้

เฟอร์นิเจอร์อันหรูหราจากแอฟริกาเหนือและโมร็อกโก เข้ากับการบริการที ่อบอุ ่นและนุ ่มนวลแบบไทย         

Villa Maroc Resort จึงรวมไว้ซึ่งความแตกต่าง หรูหรา และแปลกใหม่ 

THINK  DIFFERENCE 
ที่พักริมทะเลปราณบุรีมีมากมายทั้งที่เป็นฮิปโฮเต็ลน่ารักๆ หรือเป็นโรงแรมสุดหรูที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก 

ครบครัน แต่ด้วยความคิดที่ต้องการหาความแตกต่าง รวมถึงชื่นชอบในสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิต

สไตล์โมร็อกกัน คุณตัน ภาสกรนที จึงสร้างสถาปัตยกรรมชายหาดหรู Villa Maroc Resort ที่มีเสน่ห์แปลกตา  

โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม สีสันที่สดใสของงานฉาบหลากหลายสี และการออกแบบ

ตกแต่งภายในที่สวยงาม  

 

ซ้าย โถงทางเข้าวิจิตรตระการตา   

ด้วยงานตกแต่งแบบโมร็อกโกแท้ๆ      

เน้นรายละเอียดของงานหล่อปูนเป็น

ลวดลายต่างๆ แล้วตกแต่งด้วยปูน

ฉาบแต่งผิวสี รวมทั้งการใช้กระเบื้อง

Islamic  Pattern เพื่อสร้างจุดเด่นใน

บริเวณพื้นและผนัง 

. 
กลาง ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารทีเ่นน้

ซุ้มทางเดินและตกแต่งด้วยปูนฉาบ

แต่งผิวบางสีเหลืองสด ให้ความรู้สึก

เหมอืนเดนิอยูใ่นประเทศโมรอ็กโกจรงิๆ 

 

ขวา นาจมาห ์สระวา่ยนำ้ยาว 30 เมตร 

วางตวัคูข่นานไปกบัตวัอาคารทีต่กแตง่

ด้วยงานปูนฉาบสีส้มชมพูซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของร้านอาหาร Casablanca และ

Shisha Bar ชั้น 2 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
โครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์โมร็อกกันของ Villa Maroc Resort ถูกออกแบบให้อาคารแต่ละหลังมีสีสัน

สวยงามแปลกตาแตกต่างกันด้วยการใช้ปูนฉาบสี เป็นงานฝีมือเนี้ยบแต่ไม่เรียบร้อย เพราะทิ้งรอยฝีแปรงไว้เป็น

บางส่วนอย่างจงใจ เพื่อให้ผนังของอาคารแต่ละหลังมีผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ จุดเด่นที่น่าสนใจในงานตกแต่ง

อาคารทั้งภายในและภายนอก คือการตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกสีสันสดใสสวยงามสไตล์โมร็อกกัน 

ซ้าย สัมผัสพื้นผิวแบบธรรมชาติของงาน

ปูนฉาบสีเหลืองไปพร้อมกับลมทะเล   

ที่พัดเข้ามาบนดาดฟ้าของที่พักแบบ 

Royal Villa 

 

ขวา ซุม้ทางเดนิทีต่กแตง่สไตลโ์มรอ็กกนั

ด้วยซุ้มโค้งเหนือศีรษะ ฉาบตกแต่งด้วย

ปนูฉาบแตง่ผวิสสีม้ชมพแูละกรกุระเบือ้ง

เซรามิกชิ้นเล็กให้ เกิดเป็นลวดลาย 

Islamic Pattern 

. 
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VILLA  MAROC  RESORT 
Villa Maroc Resort ได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมโมร็อกโก เป็นสถาปัตยกรรม

ชายหาดสุดหรูตั้งอยู่บนหาดปราณบุรี ที่มีหน้าหาดทอดยาวถึง 153 เมตร จึงทำให้ห้องพัก

ทุกหลังมองเห็นทะเลอ่าวไทยอันงดงาม ห้องพักทั้งหมดแบ่งตามประเภทคือ Pool Court   

6 ห้อง, Pool Villa 4 หลัง, 1 Bedroom Villa 1 หลัง, 2 Bedroom Villa 2 หลัง และ Royal Villa 

2 หลัง ออกแบบตกแต่งภายในอย่างพิถีพิถันและหรูหราโดยการใช้สีสันอันวิจิตร           

ด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งตามแบบฉบับโมร็อกโก  

ห้องพักแต่ละห้องและอาคารแต่ละหลังตั้งชื่อตามชื่อเครื่องเทศของชาวอาหรับ เพื่อรำลึก

ถึงวิถีชีวิตในยุคกลาง ที่เชื่อมโยงอารยธรรมการค้าระหว่างชาวอาหรับและชาวโลก เช่น 

Riad Grunful (กานพลู), Riad Nana (มินต์), Riad Zinjabeel (ขิง), Villa Kammoon (ยี่หร่า), Villa 

Kuzbra (ผักชี), Villa Qurfa (อบเชย), Villa Kurkum (ขมิ้น), Villa Yanisoon (เมล็ดแอนนิซีด), 

Villa Za’atar (ใบไธม์) และ Villa Za’Faran (ดอกคำฝอย) จากความหมายของเครื่องเทศ   

ราคาแพงท่ีสร้างความม่ังค่ังให้กับการค้าระหว่างประเทศสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กลายเป็น

ที่มาของแนวคิดการออกแบบวิลล่าสุดอลังการ กว้างขวางแสนสบาย และเป็นส่วนตัว 

นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารเลิศรส Casablanca ให้บริการแบบ All Day Dining ที่นำเสนอ

ความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารโมร็อกโก และอาหารรสเลิศจากนานาชาติ, Shisha Bar 

บริการเมนูอาหารว่างแบบโมร็อกโกรสเลิศ และเครื่องดื่มอันหลากหลาย พร้อมค็อกเทล

สตูรเฉพาะของ Villa Maroc Resort พร้อมบริการ Shisha รสชาติต่างๆ บนระเบียงรับลมทะเล 

รวมถึง Sherazade Hammam & Spa ที่แปลว่า พันหนึ่งราตรี ตามตำนานอันแสนคลาสสิก  

ในเทพนิยายอาหรับ มีเมนูทรีตเมนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ  

Villa Maroc Resort โดดเด่นที่สุดในชายหาดปราณบุรี ด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ของตัวอาคาร ซ่ึงตกแต่งด้วยปนูฉาบผนังสีท่ีมีสีสันต่างๆ เช่น เหลืองมัสตาร์ด, ฟ้าเทอร์คอยซ์ 

ทำให้แต่ละอาคารมีความแตกต่างกัน เสน่ห์ของการใช้ปูนฉาบสีอยู่ที่ผิวสัมผัสของการฉาบ

ให้มีร ่องรอยของฝีแปรงดูเป็นธรรมชาติ หากคุณต้องการพักผ่อนอย่างผ่อนคลาย        

เพียงเดินทางออกจากกรุงเทพฯไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 230 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่

อำเภอหัวหินและเลยไปประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะพบกับ Vil la Maroc Resort 

สถาปัตยกรรมสไตล์โมร็อกกันสีสันสดใสโดดเด่นอยู่ริมหาดทรายชายทะเลปราณบุรี  
ซ้าย ห้องพัก Pool Villa ซึ่งตกแต่ง

ด้วยผนังปูนฉาบสีส้มชมพ ู ตัดกับ

ท้องฟ้าสีฟ้าใส เกิดเป็นภาพที่น่า

ประทับใจแก่ผู้มาเยือน 

 

ขวา อ่างจากุซซี่แบบกลางแจ้งกรุดว้ย

โมเสกสเีขม้ ตดักบังานปนูฉาบสเีหลอืงสด 

ให้ความผ่อนคลายยามที่ได้ลงแช่น้ำ

พลางมองวิวทะเลด้านหน้า 

 

. 

ภายในห้องสปาที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ตกแต่ งด้ วยผนั งปูนฉาบสี เหลือง        

ให้บรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลาย 

บนผนังดีไซน์เป็นซุ้มโค้งทะลุไปยัง  

อา่งนำ้ มองเหน็ผนงักรโุมเสกลวดลาย 

แบบแอฟริกัน 

. 
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การทำงานตกแต่งด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ ในบางพื้นที่ เช่น งานตกแต่ง   

ราวระเบียง งานปูนปั้น ซุ้มประตูที่มีความโค้ง หรือซอกมุมต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ซึ ่งยาก     

ต่อการเข้าถึง และไม่สามารถใช้เกรียงในการฉาบปูนได้ ขอแนะนำให้ใช้พู ่กันหรือ       

แปรงทาสีแทนเกรียง โดยผสม ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ ให้มีความเหลวกว่าปกติ

เล็กน้อยจนดูคล้ายครีม ทดสอบความเหลวโดยใช้พู่กันหรือแปรงทาสีจุ่มปูนที่ผสมแล้ว 

สังเกตว่าเมื่อป้ายลงบนผนังแล้วปูนไม่เกาะตัวเป็นก้อนหรือแห้งจนเกินไป จากนั้นจึงใช้

พู่กันหรือแปรงทาสีจุ่มปูนแล้วทาในจุดที่เป็นซอกมุมและยากจะเข้าถึงต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น

ควรจะทำให้เสร็จในคราวเดียวเพื่อความสม่ำเสมอของสี 

บน เพิ่มเสน่ห์บนผนังด้วยงานปูนฉาบ

สสีม้ชมพ ู  สรา้งบรรยากาศที่ร้อนแรง

ภายในห้อง 

 

ล่าง การตกแต่งด้วย Lighting ในยาม

ค่ำคืนที่ เน้นตัวอาคารทำให้พื้นผิว  

งานฉาบสถีกูเนน้ใหโ้ดดเดน่มากยิง่ขึน้ 

. 

TIPS & TRICKS  
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SoundSound

แม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ทว่าเสียงนั้นมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราอย่างสูง ทั้งเสียงที่เกิดขึ้น         

จากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอย่างเสียงดนตรี ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เรานำเสียงทั้ง 2 ชนิดนี้เข้ามาในที่อยู่อาศัย 

ความรื่นรมย์แห่งชีวิตก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก เช่นเดียวกับการนำปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ มาใช้ในงานตกแต่งพื้นผิวของงาน        

ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกแบบธรรมชาติให้เกิดขึ้นบนผนัง และยังสามารถประยุกต์ใช้งานปูนซีเมนต์        

ให้มีผิวสัมผัสที่ต่างไปจากเดิมได้ เหมือนกับการสร้างสรรค์เสียงดนตรีที่มีจังหวะและท่วงทำนองต่างกันออกไป  
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H E A P  

Loca t i on: Heap Pub & Restaurant กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2612-6944   

Ow ner: คุณทศพล เชาว์พานิช  I n t e r i o r: คุณวิทยา ฤทธิ์ล้ำเลิศ 
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PROJECT  DESCRIPTION 
ร้านอาหารกึ่งผับที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกแถวย่านราชเทวี ตัวอาคารดัดแปลงจากตึกแถวเดิมซึ่งเป็นร้าน     

แต่งรถยนต์ ใช้โครงสร้างแบบเสา คาน หลังคาสูง ทว่าเพิ่มรายละเอียดในการออกแบบและตกแต่งที่เน้นไอเดีย 

ที่ดูเหมือนง่ายแต่น่าทึ่งอยู่ไม่น้อย รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุตกแต่งไม่กี่ชนิด อาทิ ปูนเปลือยขัดมัน เหล็ก กระจก 

ไม้ แต่เมื่อผสมผสานกันแล้วให้อารมณ์ดิบ เท่ ในแบบโมเดิร์น - ลอฟต์ตามที่เจ้าของร้านตั้งใจไว้ 

THINK  DIFFERENCE 
ด้วยความชอบในสไตล์โมเดิร์น - ลอฟต์ เป็นทุนเดิมของเจ้าของร้านและผูอ้อกแบบ จึงทำให้บรรยากาศการตกแต่ง

ภายในร้านดูลงตัวและสอดคล้องกัน ตั้งแต่การกำหนดพื้นที่ใช้สอยที่ทำให้ตัวอาคารที่มีขนาดใหญ่ดูไม่เรียบโล่ง

จนเกินไป รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่โดดเด่นอย่างผนังปูนเปลือยขัดมันตั้งแต่ด้านหน้าร้าน

จนถึงภายในร้าน ช่วยสร้างความต่อเนื่องและเข้ากับวัสดุอื่นไม่ว่าจะเป็นเหล็ก กระจก หรืองานไม้ได้เป็นอย่างดี  

เพือ่ความลงตวัในสไตลโ์มเดริน์ - ลอฟต ์

จึงเลือกใช้วัสดุแนวอุตสาหกรรม เช่น 

ทอ่เหลก็ ราวกนัตกทีเ่ปน็ตะแกรงเหลก็

งานซึ่งเข้ากับอารมณ์ดิบเท่ของผนัง

ปูนเปลือยขัดมัน 

. การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีสีสัน

และผิวสัมผัสชัดเจน ดูจะลงตัวกับ   

ริ้วรอยบนผนังปูนเปลือยขัดมันได้เป็น

อย่างดี 

. 



�6�  
THE SENSE OF WALLS  

�6�
THE SENSE OF WALLS 

PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เอกลักษณ์ของที่นี่คือ ผนังปูนเปลือยขัดมันที่มีอยู่แทบทุกด้านของร้าน เนื่องจากเป็นวัสดุที่เจ้าของร้านชื่นชอบ    

ด้วยความเป็นธรรมชาติของลวดลายที่เกิดจากฝีมือช่างซึ ่งไม่เหมือนกันในแต่ละผนัง จึงให้อารมณ์และ      

ความรู้สึกเหมือนกับงานศิลปะบนผืนผ้าใบที่มีรอยฝีแปรงปัดป้ายไป-มา นอกจากนี้ผนังปูนเปลือยยังทำให้   

ภาพรวมของร้านดดิูบ เท่ และเม่ือรวมกับการเลือกใช้วัสดุอ่ืนๆ เช่น เหล็ก กระจก จึงทำให้ร้านอาหารก่ึงผับร้านน้ี

มีความลงตัวในแบบโมเดิร์น - ลอฟต์ ได้อย่างที่ตั้งใจ 

มุมส่ วนตั วสำหรั บ เพื่ อนฝู งที่ ม า

สังสรรค์กัน โดยมีผนังปูนเปลือย     

ขัดมันทำหน้าที่ เป็นฉากหลังที่ ให้

ความรู้สึกเท่ ทันสมัยสไตล์คนรุ่นใหม่ 

 

. 

ร่องรอยจากเกรียงขัดมันบนผนัง     

ชั้น 2 ของร้าน ถือว่าเป็นเสน่ห์ของ

งานผนังปูนเปลือยขัดมันที่ใครเห็น    

ก็ไม่อาจมองผ่านได้ 

 

. 
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HEAP 
ถ้าใครเคยผ่านไปแถวราชเทวีบ่อยๆ อาจสังเกตเห็นอาคารพาณิชย์ที่ถูกปรับปรุงให้ดู   

คล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร และความสูงแบบ 

Double Space จึงทำให้ใครต่อใครสะดุดกับความใหญ่โตตั้งแต่ภายนอก แต่เมื่อเข้าไป

สัมผัสภายในร้านอาหารกึ่งผับแห่งนี้ ก็จะรู้สึกเหมือนเดินเข้ามาในบ้านเพื่อนสนิทที่เต็ม   

ไปด้วยความรู้สึกเป็นกันเอง ต่างจากที่เห็นภายนอกอย่างสิ้นเชิง 

 

จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่บรรยากาศภายในร้านที่เปิดโล่ง ด้วยการดีไซน์ให้ผนังด้านข้างและ  

ด้านหน้าสามารถเปิดโล่งได้ด้วยประตู-หน้าต่างบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดาน จึงมีลมพัด

ตลอดเวลาทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ และมีการเล่นระดับของผนังด้านหน้าของ   

ชั้นล่างให้มีการเหลื่อมกับด้านบน ทำให้เกิดพื้นที่ระเบียงหน้าร้านเชื่อมต่อสเปซภายใน

และภายนอกจึงเป็นมุมที่ถูกจับจองบ่อยที่สุด ส่วนผนังทึบทุกผนังตกแต่งด้วยปูนเปลือย 

ขัดมัน มีลวดลายการขัดจากช่างที่ให้อารมณ์ดิบๆ และเข้ากันได้ดีกับงานเหล็กสีดำที่นำมา

ใช้เป็นโครงสร้างของชั้น 2 ซึ่งมีบันไดทางขึ้นอยู่ด้านหลัง พร้อมลูกเล่นในการตกแต่งร้าน  

ในแบบ D.I.Y. ที่มีอยู่ภายในร้าน 

 

ด้วยไอเดียการตกแต่งที่หลากหลาย อาทิ การเพ้นต์รูปประตูบนผนังปูนเปลือยขัดมัน      

ใช้ท่อน้ำเหล็กเป็นที่วางเท้าของเคาน์เตอร์บาร์ โคมไฟสไตล์แชนเดอเลียร์จากโซ่เหล็ก 

ทำให้แขกที่มาที่นี่นอกจากจะได้รับประทานอาหารในบรรยากาศสบายๆ แล้ว ยังได้ไอเดีย

ตกแต่งบ้านที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก ดังเช่นแนวคิดของร้านที่ต้องการให้ทุกคน      

หอบเอาความสุขมากมายที่ Heap กลับบ้าน  

 

ซ้าย โถงบนัไดทางขึน้สูช่ัน้ 2 เพิม่กมิมกิ

ที่น่าสนใจด้วยการใช้สีน้ำมันวาดรูป

ประตูพร้อมติดลูกบิด คล้ายกับมีห้อง

อยู่ด้านหลังของผนังปูนเปลือยขัดมัน 

 

ขวา เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศดิบ เท่

ของร้าน เจ้าของร้านจึงออกแบบ   

โคมไฟทำจากโซ่เหล็กห้อยลงมาจาก

เพดาน แล้วติดตั้งหลอดไฟไว้ข้างใน 

เพิ่มความน่าสนใจในแนวตั้งได้มาก  

ยิ่งขึ้น 

. 
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เนื ่องจากพื้นผิวเดิมของผนังร้านเดิมนั้นตกแต่งด้วยการทาสี ดังนั ้นก่อนการทำผนัง       

ปูนเปลือยขัดมันจึงต้องมีการลอกสีเก่าออก รวมทั้งต้องกะเทาะและสกัดผิวหน้าของ     

ผนังปนูเดิมออกเพ่ือทำการฉาบใหม่ด้วย ‘ปนูเสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท’ หรือ ‘ปนูเสือ ซีเมนต์ 

ฉาบสตูรพิเศษ’ โดยการทำผนังปนูเปลือยขัดมันของท่ีน่ีน้ันจะขัดมันถึง 3 รอบ ในแต่ละรอบ

จะใช้ ‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ’ โรยที่ผิวหน้าก่อนทำการขัด จนขึ้นลายที่สวยงาม

ตามต้องการ จากนั้นจึงเคลือบผิวด้วยวาร์นิช โดยผนังแต่ละด้านจะใช้ช่างคนละชุดกัน      

จึงทำให้เกิดลวดลายบนผนังที่มีความแตกต่างกันไปตามฝีมือช่าง 

 

ส่วนการเคลือบผิวผนังปูนเปลือยขัดมันมีน้ำยาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวาร์นิช แวกซ์หรือ   

ยรีูเทน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการปกป้องผิวหน้าของปนูไม่ให้มีฝุ่นเกาะ แต่ไม่ได้ป้องกันการแตกร้าว

หรือแตกลายงา ปูนเปลือยขัดมันที่ลงน้ำยาแต่ละชนิดจะมีสีสันแตกต่างกันไป เข้มบ้าง 

อ่อนบ้าง ก่อนท่ีจะตัดสินใจเคลือบด้วยน้ำยาชนิดใด ควรทดลองใช้ในพ้ืนท่ีเล็กๆ ก่อน เม่ือได้ผล 

อย่างที่ต้องการจึงนำไปใช้กับผนังส่วนอื่นๆ  

ภายในห้องน้ำยังคงใช้ผนังปูนเปลือย

ขัดมันอารมณ์เท่ เช่นเดียวกับการก่อ

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ชั้นวางของ   

ซึ่งเป็นงานปูนเปลือยขัดมันเช่นกัน 

แล้วเพิ่มความนุ่มนวลด้วยแสงไฟ      

สี เหลืองนวลที่แขวนอยู่ เหนืออ่าง         

ลา้งหน้า 

. 

TIPS & TRICKS  
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P H I  P H I  I S L A N D  

V I L L A G E  

Loca t i on: Phi Phi Island Village เกาะพีพ ีจังหวัดกระบี่ โทร. 0-7562-8900-99  www.ppisland.com  

Owner: คุณธนา วราเนตร  Arch i t e c t: คุณน้ำฝน กาญจนสายา 
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THINK  DIFFERENCE 
เพราะต้องการให้ตัวอาคารของรีสอร์ทกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม วัสดุหลักที่ใช้ตกแต่งจึงเป็นวัสดุธรรมชาติ

ทั้งหมด และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศพื้นถิ่นในภาคใต้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำงานปูนฉาบแต่งผิวบางสีมาใช้       

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยพื้นผิวสัมผัสของผนังปูนฉาบสีจะช่วยเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวอาคาร    

และสีสันของปูนฉาบแต่งผิวบางสีนั้นจะทำให้ผู้ที่มาพักมีความรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น  

PROJECT  DESCRIPTION 
Phi Phi Island Village เป็นรีสอร์ทที่เงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวสูง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนเกาะพีพี   

มีห้องพักทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ Hillside Pool Villa, Beach Front Junior Suite, Deluxe และ Superior ตอบสนอง     

ในการพักผ่อนทุกรูปแบบ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสปา ห้องอาหาร บาร์       

สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และกิจกรรมทางทะเลอีกหลากหลาย  

แสงไฟสี เหลืองสร้ าง เงาสะท้อน         

ที่ดูน่าสนใจบนผนังปูนฉาบสีแดง    

ใหอ้ารมณผ์อ่นคลายภายในสปา 

. 

ซ้าย ภายในห้องพักที่ให้ความรู้สึก

แบบธรรมชาติ จ ากพื้ นผิ วสั มผั ส     

ของปูนฉาบสีเหลืองสดและพื้นไม้     

สีเข้มให้อารมณ์อบอุ่น 

 

ขวา ผนังปูนฉาบสีเหลืองให้ความรู้สึก

ที่จับต้องได้ เมื่อสัมผัสกับแสงไฟ     

ทำให้มองเห็นพื้นผิวสัมผัสที่มีมิติ      

สร้างเสน่ห์แบบธรรมชาติภายในห้อง 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ไม่เพียงแค่มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้น Phi Phi Island Village ยังสอดแทรกธรรมชาติเข้าไปในวัสดุ

ตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่สาน หลังคามุงจาก เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย กระเบื้องดินเผา รวมทั้งเลือกใช้

งานปูนฉาบสีมาตกแต่งผนังทั้งภายในและภายนอก เกิดเป็นสีสันเข้มอ่อนสลับกันไป รวมทั้งพื้นผิวสัมผัสที่เป็น

ธรรมชาติจึงทำให้เกิดความน่าสนใจบนผนังได้เป็นอย่างดี โดยเลือกใช้ปูนฉาบแต่งผิวบางโทนสีสดเข้ามา     

ผสมผสานกับสีสันจากวัสดุพื้นถิ่นอย่างผ้าปาเต๊ะเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกร่าเริงและกระตือรือร้น 

ภายในห้องน้ำเปิดโล่งด้วยผนังกระจก

ทั้ง 2 ด้าน เพื่อรับวิวสีเขียวสบายตา

ขณะนอนแช่น้ำ 

. บน วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ตกแต่งจะเป็น

วัสดุธรรมชาติและสะท้อนความเป็น

พื้นถิ่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่สาน หลังคา

มุงจาก ซึ่งเข้ากับผนังปูนฉาบสีเหลือง

อย่างลงตัว 

 

ล่าง ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนของผนังปูน  

ฉาบส ี เพิม่ความรืน่รมยแ์ละผอ่นคลาย

ในห้องน้ำมากยิ่งขึ้น 

. 
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PHI  PHI  ISLAND VILLAGE 
ท่ามกลางท้องทะเลเวิ้งว้าง มีน้ำทะเลสีเขียวใสอยู่เบื้องหน้า ด้านหลังแนวชายหาดสีไข่มุก

มีกลุ่มอาคารของรีสอร์ทที่มีชื่อว่า Phi Phi Island Village แทรกตัวอยู่ในแนวต้นไม้สีเขียว

ยาวตลอดแนวภูเขา สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื ่องบังเอิญที่เกิดขึ ้น หากแต่เป็นแนวคิดในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยึดหลักความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามแนวคิดเชิงอนุรักษ์

ของรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเอง 

 

กลุ่มรีสอร์ทจำนวนมากที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางความยาวของชายหาด เช่นเดียวกับอาคาร

บริการหลัก ไม่ว่าจะเป็นล็อบบ้ี, ห้องอาหาร, สระว่ายน้ำ และบาร์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์

ที่สวยงามของชายทะเลเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ โดยเลือกใช้หลังคามุงจากที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติและให้ความรู้สึกเหมือนกระท่อมเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางเขา  

 

ส่วนของที่พักได้มีการออกแบบผังบริเวณให้เหมาะกับกลุ่มประเภทของห้องพัก โดยทุกห้อง

สามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากธรรมชาติ ทั้งเสียงคลื่นซัดเข้าสู่ชายหาดระลอกแล้ว

ระลอกเล่า เสียงต้นไม้ใบไม้ที่โบกพัดตามแรงลม เกิดเป็นสำเนียงจากธรรมชาติที่ขับกล่อม

อยู่ทุกวัน โดยที่พักแบบ Hillside Pool Villa จะอยู่บนเนินเขาเพื่อความเป็นส่วนตัวมาก    

ยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นวิวทะเลและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ภายในตกแต่งโดยเน้น

ความอบอุ่นในการพักผ่อน มีมุมนั่งเล่นให้เลือกหลายมุม ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกห้อง  

 

ภายในห้องพักแบบ Hillside Pool Villa เปิดโล่งด้วยผนังกระจกบานกว้าง ยาวตลอดแนว

สามารถมองเห็นวิวทะเลและภูเขา พร้อมด้วยการเลือกใช้ผ้าพื้นถิ่นที่มีสีสันสดใสคล้ายกับ

สีของน้ำทะเลมาตกแต่ง เพิ่มสัมผัสที่นุ่มนวลและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยงานปูนฉาบ      

สีเหลืองซึ ่งมีผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ เข้ากันได้ดีกับสีของผ้าและของตกแต่งอื ่นๆ         

ส่วนภายในห้องน้ำซึ่งโปร่งโล่งจากการเลือกใช้กระจกแทนผนังทึบเกือบทั้งหมด บางส่วน

ฉาบตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสีเหลืองที่มีพื้นผิวเรียบเนียน เช่นเดียวกับภายในห้อง 

เพ่ิมความร่ืนรมย์ในการนอนแช่น้ำมองท้องฟ้ายามเย็นได้มากย่ิงข้ึน 

 

และนอกเหนือจากที่พักซึ่งตกแต่งด้วยงานปูนฉาบสีแล้ว ยังมี Wana Spa และ Chaba Shop 

ซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติของผนังด้วยงานปูนฉาบสีส้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

ควบคูไ่ปกับวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหลังคามุงจาก เฟอร์นิเจอร์หวาย พ้ืนไม้ พ้ืนกระเบ้ือง

ดินเผา ทั้งหมดนี้จึงเป็นการผสมผสานการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เข้ากับรูปแบบ

รีสอร์ทสไตล์ทรอปิคอลของภาคใต้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถพบได้ที่ Phi Phi Island Village 
ซ้าย ผนังด้านนอกของ Wana Spa 

เน้นความโดดเด่นด้วยการใช้ปูนฉาบ

แต่งผิวบางสีส้ม 

 

บน ในหอ้งทำสปาเนน้ความผอ่นคลาย

ทุกอิริยาบถจึงเลือกตกแต่งผนังที่มี  

ผวิสมัผสัเปน็ธรรมชาตดิว้ยงานปนูฉาบ

สีเหลืองสด 

. 

เคาน์เตอร์สำหรับวางอ่างล้างหน้าที่ก่อขึ้น

แล้วฉาบด้วยปูนแต่งผิวบางสี เหลือง    

เช่นเดียวกับผนังภายในห้องสปา 

 

. 
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พื้นผิวที่ฉาบด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ ซึ่งปรากฏเป็นรอยของเกรียงฉาบ    

ตามธรรมชาติ แม้จะดูไร้ทิศทางแต่กลับสร้างพื้นผิวที่มีสีสันไม่สม่ำเสมอแตกต่างออกไป 

ทั้งยังเกิดเป็นเงาสะท้อนแสงในเวลาที่ต่างกันอีกด้วย เทคนิคการฉาบปูนแบบนี้ควรระวัง  

ในเรื่องของการเลือกใช้เกรียง ควรเป็นเกรียงสำหรับงานฉาบหรือขัดมัน เช่น เกรียงเหล็ก 

หากเกรียงเป็นสนิมก่อนการใช้งานต้องใช้กระดาษทรายขัดสนิมออกให้หมด เพื่อป้องกัน

ไม่ให้สีของสนิมไปติดที่พื้นผิวงานฉาบ  

 

นอกจากนี้ในการขัดมันไม่ควรกดเกรียงแรงเกินไปเพราะอาจจะทำให้สีของสนิมไปติดอยู่

บนพ้ืนผิวผนังท่ีทำการขัดมันได้ สุดท้ายเม่ือทำการขัดมันเสร็จแล้ว ไม่ควรใช้กระดาษทรายขัด 

ควรปล่อยไว้เพื่อให้เห็นรอยเกรียงตามธรรมชาติ  

ซ้าย ผนังปูนฉาบสีและวัสดุตกแต่ง  

จากธรรมชาต ิ เพิ่มความนิ่งและสงบ    

ในห้องสมุด 

 

ขวา ตัวอาคารของสปาฉาบตกแต่ง

ผนั งด้วยปูนฉาบแต่งผิ วบางสีส้ม     

ให้ผิวสัมผัสธรรมชาติ สอดคล้องกับ

วัสดุหลังคามุงจาก 

. 

TIPS & TRICKS  
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R A T R I  J A Z Z T A U R A N T  

Loca t i on: Ratri Jazztaurant หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต  โทร. 0-7633-3538  www.ratrijazztaurant.com   

Owner: บริษัท Seventh Heaven จำกัด 
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PROJECT  DESCRIPTION 
ร้านอาหารแนวฟิวชั่น ฟู้ดส์ ที ่ผสมผสานเอาบรรยากาศธรรมชาติของภูเขาและทะเล        

ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยลักษณะอาคารอันเรียบง่ายที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางสีเขียวของ 

ต้นไม้บนเขากะตะ ภายในร้านแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 3 ส่วน ให้เลือกระหว่างกลางแจ้ง ก่ึงกลางแจ้ง

และยกเล่นระดับสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสอารมณ์   

ที่แตกต่างกัน พร้อมเสียงเพลงจากวงดนตรีแจ๊ซขับกล่อมทุกวัน 

THINK  DIFFERENCE 
ตัวร้านที ่ตั ้งอยู ่บนภูเขาคือความแตกต่างที ่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Ratri Jazztaurant      

เพราะสามารถมองเห็นวิวทะเลในยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกและยามค่ำคืนท่ีจะเห็นแสงไฟ  

จากตัวเมืองที ่ดูสวยงาม สอดแทรกด้วยการตกแต่งภายในด้วยงานปูนซีเมนต์ขาว           

ที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกันออกไปบนผนังหลายๆ จุดสลับกับงานไม้ เพื่อให้บรรยากาศ    

ภายในร้านมีความเรียบง่ายและดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ  

โต๊ะรับประทานอาหารจัดไว้ชิดกับผนัง

ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงพื้นผิวที่แท้จริง

ของผนงัฉาบจากปนูซเีมนตข์าว คลอไปกบั

เสียงเพลงแจ๊ซอันไพเราะได้ตลอดคืน 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ด้วยโครงสร้างของตัวอาคารที ่ไม่สลับซับซ้อน การเลือกใช้วัสดุจึงสอดคล้องไปกับ         

ตัวอาคารที่ต้องการความเรียบง่าย โดยบริเวณพื้นที่ภายในร้านเลือกใช้ผนังฉาบด้วย     

ปูนซีเมนต์ขาวซึ่งประยุกต์ใช้ลูกเล่นการฉาบแบบคลื่น เพื่อให้ผนังดูมีมิติ และเมื่อผสานกับ

การจัด Lighting ด้วยแสงไฟสีเหลืองจากหลอดไส้ทำให้ผนังฉาบปูนซีเมนต์ขาวดูเป็น        

สีขาวนวล สบายตา กลมกลืนกับเคาน์เตอร์ท็อปเทอร์ราซโซสีโทนเหลือง ส่วนพื้นระเบียง

ด้านนอกเลือกใช้ไม้เพื่อเพิ่มสัมผัสนุ่มนวลแบบธรรมชาติ 

 

ซ้าย แสงไฟสีเหลืองส่องสว่างทำให้

ผนงัปนูซเีมนตข์าวกลายเปน็สขีาวนวล

พรอ้มแสดงใหเ้หน็รอ่งรอยจากงานฉาบ

แบบตีน้ำลงฟองอย่างชัดเจน 

 

ขวา เน้นสีสันบนผนังที่แตกต่างเฉพาะ

ในบริเวณห้องน้ำ เพื่อแบ่งแยกพื้นที่

การใช้งานให้ชัดเจน แล้วเพิ่มความ

หรูหราด้วยอุปกรณ์ในห้องน้ำสไตล์

คลาสสิก 

. 
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RATRI  JAZZTAURANT 
ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น ฟู้ดส์ ที่ให้คุณได้อิ ่มอร่อยจากอาหารแบบผสมผสานระหว่าง   

อาหารไทยและอาหารในสไตล์โอเรียนทัลอย่างจีนและอินเดีย พร้อมคลอด้วยดนตรีแจ๊ซ

แบบสดๆ ที่สร้างความเพลิดเพลินตลอดทั้งคืน เช่นเดียวกับค็อกเทลรสชาติจัดจ้าน      

สูตรเฉพาะของที่นี่ ที่ใครได้ลองเป็นต้องติดใจ 

 

เมื่อพ้นจากบันไดทางขึ้นก็จะพบกับบรรยากาศภายในที่โล่งสบายด้วยโครงสร้างอาคาร   

ที่สูงโปร่งกว่าปกติ พร้อมด้วยการตกแต่งที่เรียบง่ายเน้นวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่า     

จะเป็นไม้ ผนังฉาบปูนซีเมนต์ขาวและพื้นเทอร์ราซโซ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้สีดำที่หุ้มด้วย

เบาะสีสันสดใสและโคมไฟขนาดใหญ่กับลวดลายฉลุดแูปลกตา ด้านนอกสุดเป็นระเบียงไม้

ขนาดใหญ่กลางแจ้งสำหรับน่ังชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ถัดมาเป็นท่ีน่ังรับประทานอาหาร

ในร่ม รายล้อมไปด้วยเสาปูนซีเมนต์และเคาน์เตอร์ท็อปเทอร์ราซโซ  

 

เม่ือเดินเข้าไปด้านในสุดของร้านจะเป็นพ้ืนท่ีรับประทานอาหารซ่ึงยกระดับสงูข้ึน เพ่ิมความ

ใกล้ชิดกับเสียงดนตรีและมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น รายล้อมด้วยความเรียบง่ายสีขาว

บนผนังปนูซีเมนต์ท่ีตกแต่งด้วยรปูภาพขาว-ดำแนวคลาสสิก ซ่ึงไม่ว่าคุณจะเลือกน่ังมุมไหน

ก็มีเสียงเพลงแจ๊ซอบอวลให้บรรยากาศโรแมนติกตลอดเวลา 

 

ด้วยที ่ตั ้งซึ ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติทั ้งภูเขาและทะเลเช่นนี ้ บวกกับการตกแต่ง         

อย่างเรียบง่ายด้วยวัสดุที่ให้อารมณ์ธรรมชาติ และเสน่ห์ของดนตรีแจ๊ซที่แสนจะเข้ากับ

บรรยากาศสบายๆ จึงทำให้ Ratri Jazztaurant เป็นความเรียบง่ายอันรื ่นรมย์ที ่ใคร             

ก็อยากมาสัมผัส 

บนัไดทางเดนิขึน้ไปยงัชัน้ลอยของรา้น 

ฉาบตกแต่งผนังด้วยปูนซีเมนต์ขาว

และในส่วนงานพื้น มีการเลือกใช้    

เทอร์ราซโซสีขาว ทำให้บรรยากาศ

โดยรวมของร้านดูเป็นหนึ่งเดียวกัน  

. 
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เพื่อให้ได้ผนังฉาบขาวที่สวยงาม ควรเลือกใช้ ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ ผสมกับ 

‘วัสดุผสมปนูซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ และหากต้องการผนังฉาบโชว์ผิว 

(Texture Plaster) สามารถทำได้ด้วยการฉาบแบบตีน้ำลงฟอง โดยเมื่อผนังฉาบเริ่มหมาด

ให้ใช้เกรียงไม้ปั่นจนผิวเรียบเสมอกัน ทิ้งไว้จนผนังเริ่มแห้ง จากนั้นให้ตีน้ำด้วยแปรงแล้วใช้

ฟองน้ำลูบเพื่อกดเม็ดทรายให้ผนังเรียบ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วใช้ไม้กวาดปัดเศษทราย

และฝุ่นออกให้หมด และด้วยผนังท่ีโชว์ผิวสัมผัส เม่ือใช้แสงไฟส่องสว่างเฉพาะจุดจึงมองเห็น

พื้นผิวที่มีมิติได้อย่างชัดเจนจนกลายเป็นจุดเด่นบนผนัง 

เคาน์เตอร์บาร์ซึ่งต้องมีการสัมผัสจาก

ผู้คน จึงเลือกใช้งานเทอร์ราซโซซึ่งมี

พื้นผิวที่ทนทาน แข็งแรง และเข้ากับ

ผนังปูนซีเมนต์ขาวของร้าน 

. 

 

งานเคาน์เตอร์ท็อปเทอร์ราซโซซึ่งมีการใช้งานหนัก ต้องการความทนทานต่อการใช้งาน 

ควรเลือกใช้ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เช่น ‘ช้าง ซีเมนต์ขาว’ ซึ่งมีคุณสมบัติ

ด้านความแข็งแกร่งและเนื้อปูนสีขาวบริสุทธิ์ แต่ถ้าหากต้องการผลงานที่มีผิวหน้าเนียน

ละเอียด นุ่มนวลตา ให้ใช้ ‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานเทอร์ราซโซ 

ซึ่งมีสีขาวบริสุทธ์ิและผ่านการบดจนมีขนาดท่ีเหมาะสมสำหรับงานเทอร์ราซโซมวลละเอียด 

(ฟินาซโซ)  

TIPS & TRICKS  
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N O R A  B U R I  

R E S O R T  &  S P A  

Loca t i on: Nora Buri เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7791-3555  www.noraburiresort.com  

Owner: คุณณรงค์ศักดิ์ รัตนรักษ์  Arch i t e c t: คุณอมรินทร์ ตันพันธุ์วงศ ์
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THINK  DIFFERENCE 
ห้องพักแต่ละห้องจัดวางอยู่บนเชิงเขา เล่นระดับความสูงต่ำลดหลั่นกันไปเพื่อให้สามารถมองเห็นวิวทะเล     

ของอ่าวไทยได้ โดยเน้นการออกแบบห้องพักอย่างเรียบง่ายเพื่อให้แขกที่มาพักได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ

ทั้งจากภายนอกและภายในอาคาร และเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นผิวของผนังปูนฉาบสีซึ่งมีผิวสัมผัสทั้งหยาบ

และเรียบเนียนผสมผสานกันไป  

PROJECT  DESCRIPTION 
โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นรีสอร์ทที่ผสมผสานสไตล์โมเดิร์น - คอนเทมโพรารีได้อย่างลงตัว ตั้งอยู่ที่บริเวณ

หาดเฉวง ประกอบไปด้วยห้องพัก 144 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักแบบ Deluxe 96 ห้อง, Pool Villa - Hillside 28 ห้อง, 

Pool Villa - Beachside 16 ห้อง, Pool Villa - Beach Front 4 ห้อง ออกแบบโดยเน้นให้ผู้ที่มาพักได้สัมผัสความ 

ผ่อนคลายจากบรรยากาศโดยรอบไปพร้อมๆ กับได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

ภายในโรงแรม อาทิ ร้านอาหาร Barge สระว่ายน้ำฟรีฟอร์ม 

มุมมองจากห้องพักแบบ Pool Villa - 

Beach Front มองเห็นผนังปูนฉาบสี 

ซึ่ ง กลมกลื นกั บบรรยากาศของ      

ร้านอาหาร Barge ที่อยู่ด้านหลัง 

. สระว่ ายน้ ำรูปทรงฟรีฟอร์มที่ อยู่   

กลางรีสอร์ท ทำให้สามารถมองเห็น

บรรยากาศอันสดชื่นและความมีชีวิต

ชีวาของแขกที่มาพักในรีสอร์ท 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เพราะการตกแต่งภายในของ Nora Buri เน้นความโปร่งสบายและอบอุ่น จึงเลือกใช้วัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น

พื้นไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เสื่อกระจูดซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่นในภาคใต้ทั้งหมด นอกจากนี้เพื่อสร้างสัมผัสที่มีเอกลักษณ์

อันโดดเด่นและแตกต่างบนผนัง การตกแต่งผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารจึงเลือกใช้ปูนฉาบแต่งผิวสี      

ในโทนสีเขียวอ่อนๆ ที่สร้างพื้นผิวเฉพาะตัวสำหรับ Nora Buri แห่งเดียวเท่านั้น  

ซ้าย ผ่อนคลายในห้องพักที่อบอุ่น   

ด้วยการตกแต่งซึ่งเน้นวัสดุธรรมชาติ 

แลว้เพิม่ความนุม่นวลดว้ยผา้สขีาวโปรง่

คลุมรอบเตียง 

 

ขวา ผนังส่วนแห้งในห้องน้ำเลือกใช้

งานปูนฉาบสีที่มีความหยาบ ให้ความ

รู้สึกถึงเนื้อแท้ของปูนซีเมนต์เมื่อได้

สัมผัส 

. 
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NORA  BURI  RESORT  &  SPA 
เป็นธรรมดาที่ใครบางคนผู้ซึ่งอาจจะไม่เคยสัมผัสเกาะสมุยมาก่อน จะตื่นตาตื่นใจไปกับ

บรรดารีสอร์ทน้อยใหญ่ที่ทอดตัวเรียงรายไปตามชายหาดสลับกับบนภูเขา มีท้องฟ้าและ

น้ำทะเลสีครามเป็นฉากหลังกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เช่นเดียวกับที่ โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ 

สปา ซึ ่งเป็นรีสอร์ทอีกแห่งที ่ผู ้มาเยือนต้องตกตะลึงในมนต์สะกดจากความงามของ

ธรรมชาติที่อยู่รายรอบ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

 

โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ออกแบบโดยเน้นการผสมผสานความเป็นไทยที่ดูร่วมสมัย   

และคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ลักษณะของตัวอาคารส่วนใหญ่จึงมีหลังคายื่นยาว

เพื ่อป้องกันแสงแดดจัดและฝนที่ตกชุกบนเกาะสมุย โดยที่แบ่งประเภทของห้องพัก      

ออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งวางตัวไล่เรียงลดหลั่นกันลงไปตามแนวเขาเพื่อให้สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของทะเลเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ โดยไม่บดบังวิวซึ่งกันและกัน 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งห้องพักแบบ Pool Villa - Beach Front ซึ ่งมีการออกแบบให้เกิด     

ความรู้สึกใกล้ชิดกับทะเลด้วยการใช้สระว่ายน้ำมาเป็นตัวเชื่อมต่อจากภายนอกสู่ภายใน 

เมื่อเปิดบานประตูออกให้หมด ก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายทะเลทันที โดย คุณณรงค์ศักดิ์    

รัตนรักษ์ CEO ของโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา แห่งนี้ ต้องการให้แขกที่มาพักเกิดความ    

ผ่อนคลายจึงมีการปลูกต้นไม้ จัดสวน และสร้างพื ้นที ่ของสระว่ายน้ำทรงฟรีฟอร์ม       

ส่วนตัวอาคารฉาบตกแต่งผนังด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสีที่ให้ผิวสัมผัสหยาบ ไม่เนี้ยบมาก

เพราะต้องการให้สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติของปูนซีเมนต์ รวมทั้งไม่ต้องบำรุงรักษา

มาก ทำให้คุ้มค่าในระยะยาว 

 

ภายในห้องพักแบบ Pool Villa - Beach Front ที่ออกแบบให้มีหลังคาสูงโปร่ง ทำให้ไม่รู้สึก

อึดอัด แบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ของเตียงนอนซึ่งเปิดโล่งสู่     

วิวทะเล ด้านหลังเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องน้ำซึ่งปูพื้นด้วยกระเบื้อง      

ดินเผาสีเขียวสดใส มีท้ังอ่างอาบน้ำ ท่ีอาบน้ำกลางแจ้งให้เลือกได้ตามต้องการ ในบริเวณน้ี

เลือกใช้ผนังปูนฉาบสีที่มีพื้นผิวเรียบเนียนเพราะดูแลรักษาง่าย และให้อารมณ์ต่อเนื่อง  

กับบริเวณพื้นอย่างนุ่มนวล  

 

นอกจากนี้ในห้องพักยังได้มีการนำวัสดุธรรมชาติ เช่น พื้นไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้และ    

เสื่อกระจูดซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้มาตกแต่ง ดูเข้ากันได้ดีกับ    

งานปูนฉาบสีที่มีพื้นผิวหยาบ อารมณ์และบรรยากาศภายในห้องจึงดูมีความอบอุ่นในแบบ

ไทยๆ แต่ยังคงแฝงไว้ด้วยความทันสมัยจากงานปนูฉาบสีในจุดต่างๆ ภายในบริเวณห้องพัก 

ในห้ อ งน้ ำฉ าบตกแต่ ง ผนั ง ด้ ว ย       

ปูนฉาบแต่งผิวสีที่ให้สัมผัสนุ่มนวล

เขา้กบับรรยากาศรืน่รมยภ์ายในหอ้งนำ้ 

. พื้นที่อาบน้ำกลางแจ้งโดดเด่นด้วย   

ผิวสัมผัสจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งผนัง

ปูนฉาบสี พื้นหินขัดที่เรียงเป็นวงกลม

และฝักบัวอาบน้ำที่ทำจากไม้เก่าสร้าง

บรรยากาศทีผ่อ่นคลายระหวา่งอาบนำ้ 

. 
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การเลือกใช้งาน ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี’ ในบริเวณห้องน้ำ โดยเฉพาะในผนัง        

ส่วนเปียกนั้น ไม่ควรให้มีพื้นผิวหยาบ เพราะสิ่งสกปรกจะไปสะสมอยู่ในพื้นผิว เกิดเป็น

คราบสกปรกดูไม่สวยงาม ควรเลือกใช้การตกแต่งผนังด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิว  

บางสี’ โดยใช้เทคนิคขัดมัน จากนั้นจึงใช้น้ำยาเคลือบผิวปูน (Water Repellent) ลงซ้ำ   

หลังจากเสร็จงานฉาบ จะช่วยป้องกันพื้นผิวให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ 

บริเวณอ่างอาบน้ำที่อยู่ด้านในเน้น

ความหรูหราและเรียบเนียนด้วย    

ผนังปูนฉาบสีเขียวอ่อนๆ เข้าคู่กับ

กระเบื้องดินเผาที่ใช้ปูพื้น 

. 

TIPS & TRICKS  
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ouchTouchT
ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น พื้นผิวสัมผัสเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะในมุมของความสวยงาม 

ประโยชน์ใช้สอย หรือว่าจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้กับตัวงาน ไม่เพียงเท่านั้น พื้นผิวสัมผัส    

ยังเป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งเราสามารถจับต้องได้ และในหมวดหมู่นี้คุณจะได้พบกับผิวสัมผัสของผนังบ้าน  

และอาคารต่างๆ จากปูนซีเมนต์ทั้ง 3 ประเภท ที่ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น        

ไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสแบบเรียบหรือหยาบ ซึ่งแต่ละประเภทนั้นให้ความรู้สึกในการสัมผัสแตกต่างกันออกไป 
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V I L L A  N A L I N N A D D A  

Loca t i on: Villa Nalinnadda หัวถนนหาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 66 77 233 131  www.nalinnadda.com   

Owner: คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์  Arch i t e c t: คุณสมคะเน ณ สงขลา  I n t e r i or: คุณนาราพิมพ์ สุนทรเวช และ คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท ์
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THINK  DIFFERENCE 
ด้วยพ้ืนท่ีและงบประมาณท่ีมีจำกัด บวกกับความประทับใจท่ีเจ้าของมีต่อเมืองโรแมนติก…ซานโตรินี ประเทศกรีซ 

สถาปนิกจึงออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นงานก่ออิฐฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวตามสไตล์บ้านพักผ่อนในแถบทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน โดยเพิ่มความพิเศษให้ผนังภายนอกด้วยเทคนิคการฉาบคลื่นด้วยปูนซีเมนต์ขาวที่ให้ผิวสัมผัส

ที่ไม่เรียบ เพื่อล้อเลียนลอนทรายบนชายหาดและเกลียวคลื่นในท้องทะเล ซึ่งช่วยให้ผนังมีพื้นผิวที่น่าสนใจ    

และมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาโดนแสงแดดและแสงไฟจะดูพลิ้วไหวสะดุดตามาก 

PROJECT  DESCRIPTION 
Nalinnadda (นลินนัดดา) เป็นโรงแรมขนาดเล็กริมชายหาดหัวถนน-ละไมอันสวยสงบ ที่มีบรรยากาศอบอุ่น    

แบบบ้านพักผ่อนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเรียบง่ายเหมาะกับงานฉาบตกแต่งผนัง         

ปูนซีเมนต์สีขาว เข้ากับอารมณ์โรแมนติกของท้องทะเล อาคารกะทัดรัด 4 หลัง เชื่อมโยงด้วยสนามหญ้าและ  

เส้นทางเดินคดเคี้ยว เปิดมุมมองโล่งรับวิวธรรมชาติรอบด้านเต็มที่ ภายในห้องพักตกแต่งด้วยรูปแบบแตกต่าง 

เน้นสัมผัสสบายๆ จากผนังฉาบขาวด้วยวัสดุหลักอย่างปูนซีเมนต์ขาว โดยเพิ่มความสดใสด้วยกระเบื้องโมเสก

และภาพเขียนดอกบัว ซึ่งสะท้อนรสนิยมผู้เป็นเจ้าของและสื่อถึงชื่อ นลินนัดดา ที่มาจากการผสมคำระหว่าง   

ชื่อเจ้าของ (คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์) และคำว่า นลิน ที่หมายถึง ดอกบัว ได้เป็นอย่างดี 

สร้างจุดเด่นภายในห้องสขีาวที่ตกแตง่

อย่างเรียบง่ายด้วยภาพวาดรูปดอกบัว

ขนาดใหญบ่นผนงัหวัเตยีงและผนงัหอ้ง 

. ผนั งฉาบขาวด้ วยปูนซี เมนต์ขาว

ภายนอกของ Villa Nalinnadda ที่มี

ลั กษณะเป็นลอนคลื่ นดูสวยงาม        

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อมีแสงแดด

ตกกระทบ 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ถึงแม้โครงสร้างเรียบๆ และสีขาวสะอาดของผนังฉาบปูนซีเมนต์ขาวจะสร้างความรู้สึกสบายๆ สถาปนิก 

มัณฑนากร และเจ้าของ ก็ยังต้องการให้แขกผู้มาพักได้รับสัมผัสอบอุ่นเป็นกันเอง จึงใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุ 

สีสดใส รวมถึงวัสดุทันสมัย อาทิ ไม้ กระเบื้องโมเสก กรวด หินทราย กระจกใส กรอบอะลูมิเนียม ฯลฯ ตกแต่ง

ผสมผสานในจังหวะที่เหมาะสมลงตัว เพื่อให้นลินนัดดามีความน่ารักแบบเป็นธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนอารมณ์ 

อ่อนโยนตรงกับรสนิยมหนุ่มสาวชาวเมืองสไตล์ฮิปที่สุด 

ซ้าย ห้องนอนและห้องน้ำเชื่อมต่อกัน

ได้ด้วยประตูบานเฟี้ยม ซึ่งเมื่อเปิด

ออกทั้ งหมดจะสัมผัสได้ถึ งความ    

โปร่งโล่ง สบาย 

 

ขวา ผนังด้านนอกอาคารบริเวณบันได

ใช้การฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวแบบ

เป็นลอนคลื่นเพื่อดึงความต่อเนื่อง

ของคลื่นจากทะเลเข้ามาสู่ตัวอาคาร 

. 

ผนังราวบันไดที่ดีไซน์ให้มีลักษณะ     

โค้ ง เป็นคลื่ น เช่น เดี ยวกับพื้ นผิ ว    

สร้างความน่าสนใจและมีเรื่องราว      

ที่สอดคล้องกับบริบทโดยรอบ 

. 
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VILLA  NALINNADDA 
บ้านปนูเรียบๆ สีขาวของชาวเมืองซานโตรินี และความอบอุ่นจากโรงแรมเล็กๆ ในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ท่ี คุณนก - นัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ เคยไปเห็นและสัมผัสมา คือแรงบันดาลใจ

สำคัญทำให้เธอซื้อที่ดิน 1 ไร่ ริมชายหาดหัวถนน-ละไม อันสวยสงบของเกาะสมุยแห่งนี้ 

เพื่อทำเป็นโรงแรมเล็กๆ ตามฝันชื่อ Villa Nalinnadda 

  

Villa Nalinnadda เป็นบูติคโฮเต็ลขนาดกะทัดรัด ที่เน้นการฉาบผิวทั้งภายนอกและภายใน

อาคารด้วยปูนซีเมนต์สีขาว สไตล์เร ียบๆ แบบบ้านพักผ่อนริมทะเลในแถบทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน มีจุดเด่นตรงผนังภายนอกซึ่งเป็นปูนซีเมนต์สีขาวฉาบคล้ายลอนทราย

หรือระลอกคลื่น ให้สัมผัสอบอุ่นเป็นกันเองจากไม้ธรรมชาติที่ตกแต่งผสมผสานกับวัสดุ 

ทันสมัยอย่างกระจกใส กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม และพื้นกระเบื้องสีขาวเงาวาว    

ในจังหวะเหมาะสม โดยมีระเบียงเปิดรับลมให้ได้ชมวิวอย่างเต็มที่ 

 

สถาปนิกออกแบบอาคารกะทัดรัด 4 หลัง ไล่เรียงอย่างต่อเนื ่องเป็นระเบียบ โดยมี     

สนามหญ้าและสระว่ายน้ำเป็นจุดศูนย์กลาง ช่วยเชื่อมโยงอารมณ์ให้ดูเป็นหนึ่งเดียวกัน 

บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารติดถนนด้านหน้า จัดเป็นส่วนต้อนรับ เคาน์เตอร์บาร์ และมุม

รับประทานอาหาร เน้นบรรยากาศโปร่งโล่งโทนสีขาวสะอาดตา กลมกลืนกับผนังฉาบขาว

จากปูนซีเมนต์ขาว ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 จัดเป็นห้องพัก เช่นเดียวกับอาคารที่อยู่ข้างๆ     

ซึ่งจัดชั้นล่างเป็นสปาบรรยากาศสบายๆ ตกแต่งเรียบง่ายเน้นผนังปูนฉาบขาว ช่วยให ้ 

ภาพเขียนดอกบัวท่ีประดับแต่งบนผนังดโูดดเด่นและสดใสมาก 

 

โดยมีอาคารชั้นเดียวเป็นวิลล่าส่วนตัวริมทะเลตั้งอยู่ใกล้ๆ สำหรับอาคารด้านหน้าล็อบบี้

ต้อนรับจัดเป็นห้องพักแบบใกล้ชิดติดทะเล ภายในห้องพักทั้ง 8 ห้อง เน้นพื้นที่ใช้สอย

สะดวกสบายในโทนสีสะอาดตา และตกแต่งอย่างเรียบง่ายทันสมัยด้วยเฟอร์นิเจอร์และ

ของตกแต่งต่างรูปแบบ โดยเพิ่มสีสันให้ห้องน้ำด้วยกระเบื้องโมเสกสีสดสวย บนผนัง

ประดับภาพเขียน, ภาพถ่ายรูปดอกบัว เพิ่มความสดชื่นและช่วยสื่อถึงชื่อ นลิน ที่แปลว่า 

ดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เจ้าของโปรดปราน  

 

Villa Nalinnadda อาจไม่หรูหราเหมือนโรงแรมหลายๆ แห่งบนเกาะสมุย แต่มีภาพลักษณ์

โดดเด่นและสะท้อนความเป็นทะเลออกมาอย่างเด่นชัด ด้วยโครงสร้างอาคารเรียบง่าย   

ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ขาวฉาบตกแต่งอย่างเก๋ไก๋ ดูคล้ายบ้านในเมืองซานโตรินีที่ให้สัมผัสอบอุ่น

เป็นกันเองแบบไทยๆ เหมาะกับหนุ่มสาว คู่รัก คู ่ฮันนีมูน และคนอารมณ์โรแมนติก         

ที่หลงใหลทะเลสวยสงบของเกาะสมุยมาก   

ผนงัภายนอกของตวัอาคารตกแตง่ดว้ย

ผนังฉาบขาวที่มีลักษณะเป็นลอนโค้ง

เช่นเดียวกับเกลียวคลื่นในทะเล 

. ผนังห้องสีขาวดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อมี

ภาพวาดรูปดอกไม้มาจัดแสดงไว้คู่กัน 

. 
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ถ้าต้องการให้ผนังที่ฉาบด้วย ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ ดูขาว สวยสะอาดตา 

นอกจากเนื้อปูนซีเมนต์ขาวแล้ว วัสดุผสมที่ใช้ก็จำเป็นต้องสะอาดและมีคุณภาพไม่แพ้กัน 

โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ทราย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ อาจทำให้ผิวหน้าของผนังที่ฉาบด้วย

ปูนซีเมนต์ขาวเกิดเป็นสีขาวอมเหลืองหรือน้ำตาล ตามสีของทรายในแต่ละแหล่ง ดังนั้น  

ถ้าต้องการให้งานฉาบผนังขาวดูไม่หมอง จึงควรเลือกใช้วัสดุผสมประเภทแคลเซียม

คาร์บอเนตหรือแคลไซด์ เช่น ‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ    

ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีความขาวบริสุทธิ์ ทำหน้าที่เป็นตัวประสานในการผสมปูนซีเมนต์

ขาวแทนการใช้ทราย 

การรักษาสภาพของพื้นผิวงานฉาบปูนซีเมนต์ขาวให้ดูสวยงามอยู่เสมอ ขั้นตอนสุดท้าย 

ควรพ่นน้ำยาเคลือบผิวปูน เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้นผิว หากมีคราบสกปรกหรือ       

ฝุ่นเกาะ ให้ทำความสะอาดด้วยการปัดฝุ่นออก แล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด ห้ามใช้น้ำยา

ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพราะจะทำให้ผนังฉาบปูนเสียหายได ้

เพิ่มอารมณ์อบอุ่นในห้องนอนด้วย

พื้นไม้ เฟอร์นิเจอร์หวายดีไซน์เรียบ  

ที่ให้บรรยากาศสบาย เชื่อมต่อไปยัง

ห้องน้ำที่อยู่ด้านหลัง 

 

 

. 

TIPS & TRICKS  
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P A T R A V A D I   

H I G H  S C H O O L  

Loca t i on: Art Camp โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร. 0-2412-7287-8  www.patravadischool.com  

Owner: คุณภัทราวดี มีชูธน  Des i gner: คุณดุษฎี รักษ์มณ ี
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THINK  DIFFERENCE 
ด้วยความเปิดกว้างทางด้านความคิดของ ครเูล็ก - ภัทราวดี มีชธูน ท่ีต้องการให้ศิลปินได้สร้างงานใหม่ๆ ข้ึนโดย  

ไม่ยึดติดกรอบความคิดแบบเดิม นายดีจึงมีอิสระในการทำงานเช่นเดียวกับการเลือกใช้วัสดุอย่างปูนซีเมนต์ขาว

ที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในด้านของการออกแบบในรูปแบบฟรีฟอร์ม ที่ทำให้บ้านพักทุกหลัง

สามารถแต่งแต้มจินตนาการทั้งผนังภายในและผนังภายนอกได้อย่างกลมกลืนดั่งเมืองในเทพนิยาย 

PROJECT  DESCRIPTION 
Art Camp สีขาวรูปทรงแปลกตาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา สร้างขึ้นเพื่ออำนวย   

ความสะดวกสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อมาเรียนศิลปะ จัดสัมมนา ทำเวิร์กช็อปในระยะสั้นๆ พร้อมที่พัก   

จำนวน 11 ห้อง ลานกิจกรรมและเวทีการแสดงขนาดใหญ่ แยกห้องอาหารและครัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยมี   

คุณดุษฎี  รักษ์มณี หรือนายดี ศิลปินช่างปั้นหม้อที่เคยทำงานบ้านดินเป็นผู้ลงมือปั้น Art Camp แห่งนี้           

แต่เปลี่ยนวัสดุที่ใช้จากเดิมที่เป็นดินให้เป็นปูนซีเมนต์ขาวสร้างสัมผัสอันอบอุ่นและผ่อนคลาย 

 

บ้านพักแต่ละหลังภายใน Art Camp 

สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ 

มาเยือนได้ตั้งแต่รูปทรงภายนอกที่ใช้

ปูนซีเมนต์ขาว โดยมีลวดลายต่างๆ 

บนตัวบ้านที่แตกต่างกันไปทุกหลัง 

. ความเป็นธรรมชาติของเนื้อวัสดุ    

จากปูนซีเมนต์ขาวที่ใช้ภายในห้อง 

สร้ า งบรรยากาศที่ อ่ อนโยนและ        

ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี  

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
วัสดุหลักของ Art Camp แห่งนี้ คือปูนซีเมนต์ขาวทั้งงานผนังภายนอกและผนังภายใน โดยใช้เทคนิคการปั้น  

เช่นเดียวกับการปั้นบ้านดิน ทั้งลวดลายแบบนูนต่ำที่อยู่บนผนังปูนซีเมนต์ขาวด้านนอก ปล่องท่อระบายอากาศ

ด้านบนหลังคา โคมไฟที่มีลักษณะคล้ายดอกไม้ด้านหน้า เช่นเดียวกับงานเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็น

เตียง ท่ีน่ัง ช้ันวางของ รวมท้ังตุ๊กตาปนูป้ันดีไซน์เก๋ท่ีใช้เป็นของตกแต่งและมีฟังก์ชันการใช้งานทำจากปนูซีเมนต์ขาว

ทั้งหมด เพิ่มความสดใสด้วยการใช้ปูนซีเมนต์ขาวผสมสีปั้นเป็นลวดลายต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ซ้าย ซุม้ประตทูางเขา้หอ้งนำ้ทีม่รีปูทรง

โค้ง พร้อมทั้งมีลวดลายนูนต่ำเกิดจาก

การปั้นปูนซีเมนต์ขาวซึ่งตอบสนอง

จินตนาการของศิลปินได้อย่างเต็มที่

และใหผ้วิสมัผสัทีนุ่ม่นวล เป็นมิตรกับ

ผู้ใช้งาน 

 

ขวา ตกแต่งผนังด้วยงานกรวดล้าง     

สี โทนเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับ

ต้นไม้โดดเด่นบนผนังปูนซีเมนต์ขาว 

. ซ้าย บริเวณพื้นในห้องน้ำเลือกใช้งาน

หินล้างสีดำที่ทำจากปูนซีเมนต์ขาว

ผสมกับหินเกล็ดทำให้มีพื้นผิวหยาบ 

ลดความลื่น โดยด้านบนเจาะช่องแสง

เพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาทำให้

ช่วยประหยัดพลังงานในเวลากลางวัน 

และทำให้เกิดบรรยากาศโรแมนติก

เมื่อมีแสงจันทร์ส่องเข้ามาในเวลา

กลางคืน 

 

ขวา งานฉาบผสมสีฝุ่นโทนสีแดง       

ก่ อ ขึ้ น เ ป็ น เ ก้ า อี้ นั่ ง แ ล้ ว ต ก แ ต่ ง       

ด้วยงานกรวดล้างเป็นลวดลายคล้าย

พระอาทิตย์ที่กำลังฉายแสง 

. 
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ด้วยความต้ังใจอย่างแรงกล้าของ ครเูล็ก - ภัทราวดี มีชธูน ท่ีต้องการพัฒนาเยาวชนซ่ึงเป็น

กำลังสำคัญของประเทศชาต ิ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาขึ้นที่อำเภอหัวหิน 

และได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งบนที่ดินกว่า 30 ไร่ ให้เป็น Art Camp สำหรับบุคคลภายนอก      

ที่ต้องการใช้สถานที่แห่งนี้จัดกิจกรรมทางศิลปะทุกแขนง โดยจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่าง  

เป็นสัดส่วน บริเวณบ้านพักของ Art Camp ทำจากปูนซีเมนต์ขาว มีทั้งหมด 11 ห้อง       

จัดเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันบนสนามหญ้าสีเขียวสบายตา  

 

เมื่อมองจากภายนอก บ้านพักสีขาวสะอาดตาเหล่านี้ดูคล้ายถ้ำ เป็นเพราะความตั้งใจ 

ของครูเล็กที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่มี  

ความแตกต่างไม่ซ้ำซากจำเจ ลักษณะการทำงานจึงออกมาในรูปแบบของการแก้ปัญหา   

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดำเนินการ การตกแต่งภายในส่วนใหญ่เป็นฉาบขาว, ฉาบสีผสมผสาน

กับงานปูนปั้นนูนต่ำที่มีเรื ่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและความสวยงามด้วยการใช้วัสดุ   

อย่างปูนซีเมนต์ขาวซึ่งสามารถตอบสนองจินตนาการที่กว้างไกล ทว่าคงความแข็งแรงและ

สร้างผิวสัมผัสได้หลายแบบ 

พื้นที่ภายในแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือแท่นนอนและห้องน้ำ ซึ่งเรียบง่ายด้วยฟังก์ชัน  

และเฟอร์นิเจอร์ที่เกิดจากความต้องการในการใช้งาน ณ จุดนั้น เมื่อมองเห็นว่าบริเวณไหน

ควรจะต้องมีอะไร ศิลปินผู้ปั้นจึงปั้นชิ้นงานใส่เข้าไปสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ เช่น ที่วางของ

จากรูปปูนปั้นนูนต่ำ หรือชั ้นวางของที่มีตุ ๊กตาเป็นฐานรับน้ำหนัก โดยนายดีจะเป็น          

ผู้ที่ถ่ายทอดวิธีการปั้นให้กับชาวบ้านที่มาปั้น หากจุดไหนที่ปั้นแล้วใช้งานไม่ได้ก็รื้อออก 

ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาจากการทำงานไปในขณะเดียวกัน  

  

เวลากลางวันอากาศภายในแต่ละห้องน้ันก็จะไม่ร้อนจัด เพราะวัสดุท่ีใช้อย่างปนูซีเมนต์ขาวน้ัน

จะช่วยสะท้อนความร้อนได้ รวมทั้งมีหน้าต่างและปล่องคอนกรีตช่วยระบายอากาศร้อน   

ท่ีอยูภ่ายในอีกส่วนหน่ึง นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบ Art Camp ยังได้มีการจัดภมิูสถาปัตยกรรม

ให้ร่มรื่นด้วยการเก็บรักษาต้นไม้เดิมในที่ดินเอาไว้ทั้งหมดและปลูกหญ้าเพื่อลดความร้อน 

รวมทั้งมีการขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้ลมพัดความเย็นจากบ่อน้ำเข้ามาสู่ตัวบ้าน 

 

PATRAVADI  HIGH  SCHOOL 

ซ้าย สร้างจุดเด่นบนผนังฉาบปูน

ซเีมนตข์าวดว้ยรปูปัน้นนูตำ่รปูหญงิสาว 

ทำให้ผนังดูมีมิติมากยิ่งขึ้น 

 

ขวา งานฉาบขาวสามารถใช้งานได้

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานพื้น ผนัง 

แท่นเตียง เพดาน รวมทั้งใช้ตกแต่ง

เปน็งานปัน้ลวดลายนนูตำ่ เถาไมเ้ลือ้ย 

โดยใช้เทคนิคงานกรวดล้างสร้างพื้น 

ที่มีผิวสัมผัสแตกต่างจากผนังฉาบขาว

ขัดมัน 

. 
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งานตกแต่งผนังของ Art Camp เป็นการนำเอา ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ มาปั้น  

ให้เกิดเป็นลวดลายนูนต่ำ ลวดลายไม้เลื้อย รูปปั้นตุ๊กตาแบบลอยตัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์

ต่างๆ ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน ชั้นวางของ ที่นั่ง ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ โดยมี

การเสริมเหล็กเพื่อขึ้นรูปก่อนการฉาบปิดผิวด้วยปูนซีเมนต์ขาว จากนั้นจึงทำการฉาบ  

แบบขัดมันโดยใช้เกรียงเหล็กเพื ่อเป็นการลบรอยต่อของปูนที ่ข ึ ้นรูปไว้ในตอนแรก          

ส่วนภายในห้องน้ำมีงานหินล้างและทรายล้างซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ขาวผสมหินเกล็ดหรือ 

ทรายในบริเวณอ่างอาบน้ำให้พื้นผิวที่หยาบไม่ลื่น  

นอกจากนี้ยังมีการนำเอาวัสดุผสมปูนซีเมนต์เข้ามาใช้เพิ่มเติมตามพื้นผิวสัมผัสที่ต้องการ 

เช่น ‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ, ‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์        

โดยเสือ’ มาร์เบิ้ล เรนเดอร์ และสีฝุ ่นเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันให้กับผนังภายในห้องพัก         

ในขั้นตอนสุดท้ายควรพ่นเคลือบผนังด้วยน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์ (Water Repellent) 

สูตรน้ำหรือน้ำมัน เพื่อปกป้องผิวหน้าของงานฉาบให้คงความสวยงามได้ยาวนานขึ้น 

ศิลปินทำการผสมผสานงานศิลปะ   

ให้เกิดเป็นฟังก์ชันการใช้งาน โดยการ

ใชป้นูซเีมนตข์าวปัน้รปูนนูตำ่ของผูห้ญงิ

ทีก่ำลงัถอืถาดซึง่เปน็ชัน้วางของไปในตวั 

. 

TIPS & TRICKS  
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S I L A V A D E E  P O O L   

S P A  R E S O R T  

Loca t i on: Silavadee Pool Spa Resort อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7796-0555  www.silavadeeresort.com   

Owner: คุณณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ  Arch i t e c t: บริษัท Movida จำกัด 
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PROJECT  DESCRIPTION 
สถาปนิกดึงหินธรรมชาติที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดบนเกาะสมุย มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ศิลาวดี 

พูล สปา รีสอร์ท โดยออกแบบอาคารตึกโครงสร้างเรียบง่ายเป็นห้องพักแบบ Jacuzzi Deluxe และ Deluxe 

Balcony 3 อาคาร และห้องพักแบบ Pool Villa สไตล์เรียบเท่กระจายตามพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าผา 19 หลัง กลมกลืน   

กับต้นไม้ใหญ่และก้อนหินสวยๆ ของพื้นที่เดิม โดยเปิดมุมมองออกไปหาวิวทะเลกว้างของอ่าวไทยทุกห้อง    

เพื่อให้ศิลาวดีเป็นรีสอร์ทหรูหราในอารมณ์สบายๆ ส่วนตัวที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆ 

THINK  DIFFERENCE 
‘คืนสู่ธรรมชาติ’ อาจเป็นคอนเซ็ปต์ที ่ตรงกับรีสอร์ทหลายๆ แห่งในเกาะสมุย แต่สถาปนิกสามารถสร้าง      

ภาพลักษณ์ศิลาวดีให้ดูโมเดิร์นแตกต่างด้วยการออกแบบที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของพื้นที ่เดิม       

โดยเน้นอารมณ์สัมผัสของความเป็นธรรมชาติรอบด้าน จากการใช้ปูนเปลือยเป็นหลักในการตกแต่งพื้น ผนัง 

ภายนอก-ภายใน ผสมผสานกับวัสดุตกแต่งที ่เป็นไม้ในจังหวะเหมาะสม เข้ากับการตกแต่งภายในที ่ใช้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์เรียบเท่รูปแบบเฉพาะ ซึ่งสะท้อนรสนิยมทันสมัยได้ความรู้สึกอบอุ่น สบายๆ แบบเป็น   

หนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สุด 

ตัวอาคารที่ดูโมเดิร์นแต่แฝงไว้ด้วย

ความเปน็ธรรมชาต ิสอดรบักบัสระวา่ยนำ้

แบบ Infinity Pool รูปทรงฟรีฟอร์ม    

อันเรียบง่าย 

 

. 

มุมอาบแดดที่ ได้ร่มเงาจากต้นไม้   

ช่วยสร้างบรรยากาศร่มรื่นตลอด     

ทัง้วนั ดา้นหลงัยกสงูเปน็พืน้ทีข่องสว่น

รับประทานอาหารกลางแจ้ง 

 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
ไม่น่าจะมีวัสดุตกแต่งชนิดใดให้สัมผัสและสีสันใกล้เคียงกับหินธรรมชาติสวยๆ ที่ศิลาวดี

ดึงขึ้นมาเป็นจุดเด่นของตัวเองดีกว่าปูนเปลือย สถาปนิกจึงเลือกทำผนังภายนอกและพื้น

ส่วนใหญ่ออกมาเป็นงานปูนเปลือยขัดมัน โดยเสริมความน่าสนใจให้ผนังบางส่วนด้วยงาน

ปูนฉาบเทาเข้มขรึมในจังหวะเหมาะสม ซึ ่งช่วยเพิ ่มเทคซ์เจอร์เท่ๆ ให้พื ้นที ่ใช้สอย        

ส่วนต่างๆ ภายในห้องพักและลดอารมณ์ดิบได้มาก ทำให้บรรยากาศโดยรวมดูหรูหรา   

ทันสมัยและง่ายต่อการดูแลรักษาในอนาคต 

ผนังฉาบปูนซีเมนต์ในห้องน้ำดีไซน์   

ให้มีพื้นผิวเป็นเส้นสายแนวนอนดู

แปลกตาด้วยเทคนิคการใช้เกรียงขูด

หลังจากฉาบปูนหมาดๆ  

. 

บน ภายในห้องพักตกแต่งผนังด้วย 

ปูนฉาบแต่งผิวเทา ดูทันสมัยและเพิ่ม

ความนุ่มนวลของผนังมากยิ่งขึ้นด้วย

แสงไฟสีเหลืองนวล 

 

ล่าง แสงธรรมชาติจากภายนอก    

ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างในห้องน้ำ 

ทำให้เห็นพื้นผิวที่เรียบเนียนและเป็น

ธรรมชาติของงานปูนฉาบเทาได้เป็น

อย่างดี 

 

. 
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SILAVADEE  POOL  SPA  RESORT 
จากทำเลที่ตั้งอาจไม่โด่งดังเท่ากับหาดเฉวงและหาดละไม แต่รับรองได้ว่าภายในพื้นที่ 

ของรีสอร์ทหรูแห่งนี้ ให้สัมผัสและมุมมองธรรมชาติแบบสุดแสนพิเศษไม่เป็นรองหาดใด  

ในเกาะสมุยเลยทีเดียว โดยเฉพาะวิวทะเลสวยสงบของอ่าวไทยที่กว้างไกลสุดสายตา  

และแนวหินธรรมชาติหลากขนาดซึ่งสลับซับซ้อนงดงามตามความหมายชื่อ ‘ศิลาวดี’ 

 

เพื ่อให้แขกได้ร ับความสะดวกสบายและใกล้ชิดกับธรรมชาติที ่ส ุด สถาปนิกจึงดึง      

สภาพแวดล้อมรอบตัวที่เป็นเนินเขา หินธรรมชาติ และวิวทะเล มาเป็นโจทย์ในการ

ออกแบบตกแต่ง วางตำแหน่งล็อบบี้ไว้บริเวณทางเข้าด้านหน้าเพื่อง่ายแก่การติดต่อ

สอบถาม โดยปล่อยพื้นที่และมุมมองต่อเนื่องถึงสปาและอาคารตึก 3 ชั้น 3 อาคาร ซึ่งจัด

เป็นห้องพักแบบ Jacuzzi Deluxe และ Deluxe Balcony ที ่เน้นความสะดวกสบาย          

ด้วยฟังก์ชันภายในที่เชื่อมโยง ในสไตล์การตกแต่งเรียบง่าย ทันสมัย โดยสะท้อนอารมณ์

อบอุ่นผ่านเน้ือไม้และผนังปนูเปลือยขัดมัน รับกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์เรียบๆ ท่ีถกูออกแบบ

เฉพาะสำหรับศิลาวดี 

 

โดยมีเส้นทางเดินคดโค้งลดระดับนำไปหาห้องพักแบบ Pool Villa 19 หลัง ที่ตั้งกระจาย

กลมกลืนกับสภาพพื้นที่เนินเขาในวงล้อมธรรมชาติอันร่มรื่น ไปจนถึงสระว่ายน้ำส่วนกลาง

และห้องอาหารที่เปิดมุมมองโล่งเชื่อมโยงกับวิวทะเลกว้างสงบของอ่าวไทย โดยมีบันได 

ให้ลงไปสัมผัสก้อนหินสวยๆ ติดชายทะเลและหาดเล็กๆ ส่วนตัวเบื้องล่างอย่างเก๋ไก๋

สำหรับห้องพักแบบ Pool Villa ทั้ง 19 หลัง เน้นโครงสร้างเรียบง่ายโดดเด่นด้วยหลังคา  

ทรงปั้นหยาประยุกต์ ซึ่งบางหลังมีความพิเศษเพราะสถาปนิกใช้ก้อนหินที่มีอยู่มาเป็น 

ส่วนหนึ่งของงานตกแต่งร่วมกับโครงสร้างอย่างเก๋ไก๋ เหมาะกับผนังและพื้นปูนเปลือย

อารมณ์ดิบๆ มาก โดยมีผนังปูนฉาบเทาสะท้อนถึงความเข้มขรึมช่วยเพิ ่มสีสันและ

เทคซ์เจอร์ให้ผนังบางส่วน ซึ่งทำให้บรรยากาศดูเท่และทันสมัยยิ่งขึ้น 

  

การตกแต่งภายในเน้นพื้นที่กว้างขวาง ให้ความรู้สึกสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันใช้สอยที่แยก

เป็นสัดส่วน โดยเปิดมุมมองออกไปหาวิวธรรมชาติที่สวยงามของทะเลอ่าวไทยจากมุมสูง 

และเน้นวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติผสมผสานกับวัสดุทันสมัย อย่างเช่น ไม้สัก ไม้มะค่า 

กระจกใส กระจกเงา กระเบื้องหินอ่อน พื้นหินทราย และผ้าทอเนื้อดีฝีมือชาวบ้านใน    

ท้องถิ่น เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์เรียบเท่รูปแบบเฉพาะ ที่สถาปนิกตั้งใจออกแบบและ

คัดสรรมาจัดวางร่วมกันอย่างลงตัว ทำให้บรรยากาศดูสบายๆ แบบบ้านพักตากอากาศ 

ริมทะเลส่วนตัว สมกับที่เจ้าของและสถาปนิกตั้งใจให้ศิลาวดีเป็น Hideaway รีสอร์ท       

ที่หรูหราของเกาะสมุย 

ซ้าย ห้องพักเปิดโปร่งด้วยหน้าต่าง 

บานกว้ า ง เพื่ อ รั บแสงธรรมชาติ      

ผสมผสานกับการตกแต่งผนังด้วย   

ปูนฉาบแต่งผิวสีเทาอ่อนๆ ทำให้

บรรยากาศในห้องอบอุ่นและน่าสบาย 

 

. ขวา บรเิวณลอ็บบีเ้ลอืกใชพ้ืน้ปนูเปลอืย

ขดัมนัสเีทาดสูวา่งตา ตดักบัเฟอรน์เิจอร ์

ไม้สีเข้มและผนังไม้สีธรรมชาติอย่างมี

จังหวะจะโคน 

 

. 
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ผนังปนูเปลือยขัดมันโดยท่ัวไป จำเป็นต้องมีการโรยผงปนูซีเมนต์ท่ีผิวหน้าแล้วจึงทำการขัดมัน

ซึ่งจะได้ลวดลายของพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นปื้นของเกรียงขัดมัน ทว่าผนังปูนเปลือยขัดมัน

ที่เห็นอยู่นี้ ก่อขึ้นโดยใช้ ‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท’ จากนั้นจึงฉาบตกแต่งผิวหน้าด้วย          

‘ปูนเสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ’ แล้วใช้เทคนิคการฉาบปูนแบบกดเม็ด คือเมื่อฉาบตีน้ำ    

ลงฟองเสร็จ ท้ิงไว้ให้ผนังแห้งหมาดๆ จึงใช้เกรียงป่ันปนูให้เรียบ จากน้ันใช้เกรียงลบูท่ีผิวผนัง

โดยที่ไม่ต้องโรยผงปูนซีเมนต์อีกครั้ง จึงทำให้เม็ดทรายโดนกด ผนังจึงดูเรียบเนียนมากขึ้น 

และที่สำคัญควรเลือกใช้เกรียงพลาสติกแทนเกรียงเหล็ก เพราะเมื่อฉาบแล้วจะไม่ทำให้

เกิดฟองอากาศข้างในเน้ือปนู ผนังก็จะเรียบเนียนไม่เป็นคล่ืน แต่ว่าจะได้ลวดลายบนพ้ืนผิว

ที่เหมือนกับการโรยผงปูนซีเมนต์ก่อนการขัดมัน  

ซ้าย ผนังในห้องพักตกแต่งด้วยงาน   

ปูนฉาบเทา จับคู่กับเฟอร์นิเจอร์ไม้      

สีธรรมชาติ โดยเลือกพื้นผิวของปูนฉาบ

แต่งผิวเทาที่ขรุขระทำให้ภายในห้องดูมี

ลูกเล่นมากขึ้น 

 

ขวา พืน้ทีอ่า่งอาบนำ้กลางแจง้มแีสงแดด

รำไรส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ลงมา ลดความ

แข็งกระด้างของอ่างอาบน้ำด้วยผนัง

ไม้ไผ่ปล้องเล็ก 

. 

TIPS & TRICKS  



��0  
THE SENSE OF WALLS  

���
THE SENSE OF WALLS 

V I L L A  M  

Loca t i on: Villa M ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7742-7195  www.villamsamui.com   

Owner: Neil and Leslie Macpherson  Arch i t e c t: Joe de Arch Studio  I n t e r i or: Leslie Macpherson 
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PROJECT  DESCRIPTION 
วิลล่า เอ็ม เป็นอาคารที่พักสไตล์มินิมัลลิสต์ - โคโลเนียล - คอนเทมโพรารี เน้นการเปิดรับช่องแสงธรรมชาติ  

การตกแต่งภายในและโครงสร้างภายนอกใช้ปูนซีเมนต์ขาวเป็นหลัก โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนระหว่าง

สถาปัตยกรรมกับหมู่บ้านและประเพณีแบบท้องถิ่น รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมที่ไร้กาลเวลา ผลงานของ แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ ที่เน้นแนวคิดการเปิดพื้นที่อยู่อาศัยแบบโล่งกว้าง 

และการนำภายนอกมาเชื่อมต่อกับภายใน  

THINK  DIFFERENCE 
การออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากความทรงจำถึงบ้านสไตล์โคโลเนียล ที ่เจ้าของ (Neill and Leslie 

Macpherson) ซึ่งเติบโตมาในเอเชียหลงรักตั้งแต่วัยเด็ก เช่นเดียวกับ โรงแรม ดิ โอเรียนเต็ล เดอะ สแตรนด์ 

(ย่างกุ้ง), ราฟเฟิลส์ (สิงคโปร์) และ เดอะ แลนดิง (เกาะบาฮามาส) โดยได้นำวัสดุตกแต่งอย่างปูนซีเมนต์ขาว    

มาใช้บนผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อเน้นถึงความผ่อนคลาย ดูสบายตา อีกทั้งยังผสมความรู้สึกแบบ      

อินโดจีนไว้ด้วย  

เปิดมุมมองจากภายในสู่ภายนอก 

ด้วยการใช้ผนังกระจกใสบานใหญ่ 

และเป็นการนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่

ภายในตัวบ้านด้วย 

. ภายในห้ อ ง โถ งซึ่ ง มี บ รรยากาศ   

สบายตาจากผนังสีขาวสลับบานประตู

กระจกสูงจากพื้นจรดเพดาน มองเห็น

วิวทิวทัศน์ภายนอกได้ไกลสุดสายตา 

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
วิลล่า เอ็ม เป็นอาคาร 3 ชั้น สไตล์มินิมัลลิสต์ - โคโลเนียล - คอนเทมโพรารี เลือกใช้วัสดุที่ตอบสนอง      

แนวคิด ‘ขาวบนขาว’ อย่างการฉาบผนังอาคารด้วยปูนซีเมนต์ขาวทำให้ตัวอาคารมีบรรยากาศโปร่งโล่ง    

สะอาดตา ภายในใช้พื้นไม้สักเก่าเพิ่มเสน่ห์และความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น ส่วนภายนอกโดดเด่นด้วยโครงสร้าง  

ทางสถาปัตยกรรมที ่สะท้อนถึงความรู ้สึกของวันวาน และเลือกใช้การฉาบขาวด้วยปูนซีเมนต์ขาวแบบ         

ฉาบเรียบตลอดทั้งตัวอาคาร ตัดกับสีเขียวอมฟ้าของน้ำทะเล สร้างจุดเด่นให้มองเห็น วิลล่า เอ็ม ได้ในระยะไกล 

ซ้าย เพิม่ความรืน่รมยภ์ายนอกตวัอาคาร

ด้วยผนังฉาบขาวในมุมพักผ่อนสบายๆ 

ด้วยเก้ าอี้ ชายหาดและร่มคันใหญ่  

สร้างอารมณ์ทะเลริมระเบียง 

 

ขวา บรรยากาศภายในห้องนอนแสนสุข 

ที่สามารถมองเห็นวิวทะเลผ่านผนัง 

ฉาบขาวที่มีประตูบานกว้างกรุกระจกใส 

. 
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VILLA  M 
เกาะสมุยโดดเด่นทั้งทางด้านบรรยากาศและธรรมชาติอันงดงาม ทั้งยังมีที ่พักอาศัย    

สไตล์ต่างๆ ให้เลือกมากมาย วิลล่า เอ็ม เป็นอาคารที่พักอีกแห่งหนึ่ง ออกแบบและตกแต่ง     

ให้ผสมผสานใน 3 สไตล์ คือ มินิมัลลิสต์ - โคโลเนียล - คอนเทมโพรารี เน้นความกลมกลืน

ระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับหมู่บ้านและประเพณีแบบท้องถิ่นซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง 

งานออกแบบทั ้งภายในและภายนอกผสมผสานกลมกลืนและมีความเป็นมิตรกับ         

สิ่งแวดล้อม ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมที่ไร้กาลเวลา ผลงานของ แฟรงค์ ลอยด์    

ไรท์ วิลล่า เอ็ม ยังเต็มไปด้วยความรู ้สึกของวันวาน ซึ ่งผสมผสานไปกับสิ ่งอำนวย      

ความสะดวกสบายสมัยใหม่  

 

วิลล่า เอ็ม เป็นอาคาร 3 ชั้น สไตล์โคโลเนียลร่วมสมัย ตกแต่งแบบมินิมัลลิสต์ซึ่งหาได้ยาก

ในเกาะสมุย Neill and Leslie Macpherson ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้อยู่อาศัยและ   

หลงรักในวัฒนธรรมเอเชีย และจากการเดินทางไปประเทศต่างๆ ทั ่วโลก ทั ้งพม่า          

ลาว เวียดนาม เขมร จีน อินเดีย (ราชาสถาน) โอมาน และไทย ทำให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์     

งานศิลปะ และของตกแต่งชิ้นพิเศษกลับมาด้วยเสมอ ซึ่งได้นำมาใช้ในงานตกแต่งภายใน 

โดยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีความพิเศษในรายละเอียดและส่วนใหญ่เป็นของเก่า รวมถึง      

ให้สัมผัสถึงความเป็นตะวันออก โซฟาส่วนใหญ่สั่งทำขึ้นมาพิเศษ เป็นคอลเลกชั่น Long 

Island ของ Ralph Lauren พร้อมเลือกผ้าปูเตียงเป็นลินินแบบพรีเมียม  

 

ความโดดเด่นของ วิลล่า เอ็ม อยู่ที่ความสวยงามด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและ   

การก่อสร้างซึ่งตกแต่งด้วยงานฉาบปูนซีเมนต์ขาวขัดมันบนผนังภายใน ส่วนภายนอก

อาคารใช้การฉาบปูนซีเมนต์ขาวด้วยการฉาบตีน้ำลงฟอง โดยคุมโทนสีขาวสว่างสะอาดตา 

สลับกับงานไม้ที่ให้อารมณ์ธรรมชาติ และออกแบบช่องเปิดเพื่อรับแสงธรรมชาติ ทำให้  

เกิดช่องแสงเงาตกกระทบที่มีมิติแปลกใหม่ในมุมมองของผนังฉาบขาวซึ่งอยู่ภายใน   

 

วิลล่า เอ็ม อยู่ในมุมสงบเงียบติดชายหาด และเป็นส่วนตัวสูง เป็นบูติควิลล่าที่สวยงาม

เหมือนหมู่บ้านชาวประมง โดยมีร้านค้าและร้านอาหารเก๋ๆ อยู่ด้วย มีความกลมกลืน     

ในเรื ่องสถาปัตยกรรมของชุมชน ความเป็นพื้นเมือง และสิ่งแวดล้อม มีมุมมองของ    

ความเป็นเอเชียนโบราณซึ่งดูอบอุ่น อ่อนโยน และเป็นมิตรกับผู้มาเยือน 

 

ซ้าย มุมพักผ่อนสบายๆ อีกมุมหนึ่ง   

ใน วิลล่า เอ็ม ที่สามารถทำกิจกรรม       

ส่วนตัวอย่างไม่เร่งรีบ ไม่ว่าจะเป็น

นอนเอกเขนกอ่านหนังสือ หรือใช้   

อินเตอร์เน็ตแกล้มกาแฟหอมกรุ่น 

 

บน สีขาวเป็นสีที่สวยงาม โล่งกว้าง

สะอาดตา เหมาะสำหรบัตกแตง่ภายใน 

เพื่อสร้างบรรยากาศของห้องให้สงบ

เหมาะสำหรับพักผ่อน 

 

ล่าง การใช้สีขาวเป็นสีหลักในงาน

ตกแต่งภายใน และเจาะช่องรับแสง

จากธรรมชาติด้วยประตู-หน้าต่าง     

กรุกระจกใส ทำให้ห้องโถงห้องนี้มี  

มุมมองสบายตาน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

. 
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การฉาบผนังให้มีสีขาว นอกจากการใช้ ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสตูรพิเศษ’ แล้ว ควรเลือกใช้ 

‘วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ แทนการผสมด้วยทราย           

ในอัตราส่วน ‘เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ’ 1 ถุง (น้ำหนัก 40 กก.) ต่อ ‘วัสดุผสม     

ปูนซีเมนต์ โดยเสือ’ แคลไซด์ สำหรับงานฉาบ 2 ถุง (น้ำหนัก 80 กก.) เพื่อให้ผนังมี    

ความขาวเนียน เหมาะสำหรับผนังภายในและภายนอกที่ต้องการความรู้สึกผ่อนคลาย        

ขาวสะอาดตาเป็นพิเศษ แล้วนำมาคลุกให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ำลงไป แต่อย่าให้ปูนเหลว

มากเกินไป แล้วจึงนำไปฉาบผนัง  

เส้นสายของโครงสร้างทางสถาปัตย- 

กรรมที่เรียบง่าย เมื่อบวกกับการฉาบ

ตกแต่งผนังโดยใช้ปูนซี เมนต์ขาว 

ทำให้ วิลล่า เอ็ม ดูสวยงามและ     

โดดเด่นท่ามกลางสระน้ำสีฟ้าและ

ท้องทะเลสีคราม 

. ก่อนการฉาบผนังด้วยปูนซีเมนต์ขาว ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนใช้งาน    

และหลังจากผนังแห้งสนิทแล้ว ควรพ่นด้วยน้ำยาเคลือบผิวซีเมนต์ เพื่อป้องกันการเกิด

คราบและง่ายต่อการทำความสะอาด การดูแลรักษาให้ปัดฝุ่นแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดโดยเด็ดขาด 

TIPS & TRICKS  
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K A L I T A  

Loca t i on: Kalita หาดราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7628-9448-9  www.kalita-at-rawai-coast.com   

Owner: บริษัท นิวพอร์ต แลนด์ จำกัด  Arch i t e c t: คุณจารุกิตติ์ ลาภาโรจน์กิจ 
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PROJECT  DESCRIPTION 
บ้านสไตล์ Tuscan California หลังนี้ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 494 ตารางวา พร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า 330 ตารางเมตร 

ประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 3 ห้องสมุด ห้องแม่บ้าน สระว่ายน้ำ ที่จอดรถส่วนตัว 2 คัน ตั้งอยู่ภายใน

โครงการ Kalita ห่างจากหาดราไวย์เพียง 200 เมตร โดยมีการจัดวางตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังให้มีระดับ    

ลดหลั่นกันไปตามที่ดิน เพื่อให้มองเห็นวิวทะเลสีครามสุดสายตา 

THINK  DIFFERENCE 
ในโครงการ Kalita แห่งนี้มีแนวคิดในการออกแบบบ้านให้มีความแตกต่างไปจากบ้านที่พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัด

ภูเก็ต สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบ้านแบบตะวันตก โดยเฉพาะบ้านสไตล์ Tuscan California ซึ่งเน้นความหรูหราและ    

ให้อารมณ์อบอุ่นในสไตล์อเมริกัน ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น ซุ้มโค้ง การจัดพื้นที่ภายในแบบเปิดโล่ง 

(Open Plan) รวมท้ังการเลือกใช้วัสดุ เช่น ไม้ หนัง โดยเฉพาะการเลือกใช้งานปนูฉาบสีซ่ึงมีผิวสัมผัสท่ีเรียบเนียน 

ต่างจากวัสดุอื่นและให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณภายในหรือภายนอกบ้าน  

เพิ่มความรื่นรมย์ด้วยคอร์ตบริเวณ

กลางบา้นซึง่ออกแบบใหเ้ปน็สระวา่ยนำ้

ขนาดกำลังดี พร้อมมีน้ำตกเล็กๆ 

ไหลออกจากผนัง 

. ระเบยีงดา้นหนา้ของหอ้งนัง่เลน่มคีวาม

นุ่มนวลขึ้นด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ 

ไมว่า่จะเปน็พืน้ไม ้หรอืผนงัทีฉ่าบดว้ย

ปูนฉาบแต่งผิวบางส ี

. 
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PRIMARY  BUILDING  MATERIALS 
เพราะต้องการสร้างความหรูหราและอบอุ่นให้กับบ้านในสไตล์ Tuscan California วัสดุที่ใช้จึงต้องเป็นวัสดุที่ให้

ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ อย่างเช่น หิน ไม้ หนัง และงานปูนฉาบสีที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน         

ซึ่งมีผิวสัมผัสแบบธรรมชาติในบริเวณต่างๆ ของบ้าน เช่น ซุ้มประตูทางเข้า ผนังภายนอกบริเวณสระว่ายน้ำ 

ระเบียงด้านนอก ทำให้มีพื้นผิวเรียบเนียนและมีสัมผัสที่แตกต่างไปจากผนังบริเวณอื่นๆ  

ซ้าย ศาลาริมสระว่ายน้ำให้ร่มเงา   

ยามพกัเหนือ่ย เนน้ผวิสมัผสัธรรมชาติ

จากงานปูนฉาบสีบริเวณเสาทั้ง 4 ต้น 

 

ขวา ซุ้มประตูโค้งที่เป็นเอกลักษณ์ของ

บ้านสไตล์ Tuscan California ซึ่งฉาบ

ตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางสีที่มี

พื้นผิวตามแบบฉบับของบ้านสไตล์

อเมริกัน  

. 
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KALITA 
ด้วยจุดเด่นของสภาพพื้นที่ คือมีบรรยากาศของชายทะเลริมหาดราไวย์อยู่ไม่ไกล ทำให้

โครงการ Kalita ออกแบบบ้านแต่ละหลังให้มองเห็นวิวทะเล ไม่บดบังทัศนียภาพของ       

กันและกัน ด้วยการเล่นระดับพื้นที่ที่ลดหลั่นกันลงไป และเลือกที่จะแตกต่างด้วยรูปแบบ

บ้านสไตล์ตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน Santa Margarita และ La Jolla ซึ่งเป็นบ้านสไตล์ 

Tuscan California ซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักในจังหวัดภูเก็ต   

 

โดยบ้านสไตล์ Tuscan California หลังนี้ เป็นแบบบ้านชื่อ La Jolla มีพื้นที่ใช้สอย 330 

ตารางเมตร ชั้นล่างออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยแบบเปิดโล่งเพื่อเชื่อมต่อฟังก์ชันการใช้งาน

ระหว่างห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น และห้องครัวไว้ด้วยกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกโปร่งสบาย 

พร้อมหน้าต่างบานกว้างเปิดโล่งสูง 2.3 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกและ   

สระว่ายน้ำซึ่งอยู่บริเวณกลางบ้านสร้างความสดชื่นได้ตลอดทั้งวัน รวมทั้งยังส่งผลให้มี

แสงธรรมชาติเข้ามาเพื่อลดการเปิดไฟในเวลากลางวัน  

 

ส่วนชั้นบนแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่มีพื้นที่ของห้องสมุดอยู่     

ด้านหน้าก่อนที่จะแยกเป็นห้องนอน 3 ห้อง พร้อม Walk-in Closet โดยในห้องนอนใหญ่นั้น

ออกแบบให้เปิดโล่งด้วยหน้าต่างบานกว้าง พร้อมระเบียงส่วนตัวที่สามารถออกไปใช้งาน

และมองเห็นภาพมุมกว้างในแบบพานอรามาของทะเลอันดามันได้เต็มที่ 

 

การตกแต่งภายในของบ้านแบบ La Jolla ซึ ่งเป็นบ้านแบบอเมริกันในสไตล์ Tuscan 

California เน้นความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกัน วัสดุตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์

ต่างๆ จึงมีรายละเอียดและให้สัมผัสที่นุ่มนวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกแต่งผนังด้วย    

งานปูนฉาบสีในโทนสีอ่อน ผิวสัมผัสที ่นุ ่มนวลของปูนฉาบสีนั ้นสามารถสร้างความ      

แตกต่างไปจากวัสดุอื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณซุ้มประตูที่มีความโค้ง ซึ่งงานปูนฉาบสีช่วยเพิ่ม

พื้นผิวที่เรียบเนียนเสมอตลอดแนว และในขณะเดียวกันก็ให้อารมณ์ที่อบอุ่นเพราะเป็น

วัสดุธรรมชาติ จึงให้พื ้นผิวสัมผัสที ่เป็นธรรมชาติเพิ ่มเสน่ห์ให้กับตัวบ้านทั ้งภายใน      

และภายนอก  

 

นอกจากนี ้การเลือกใช้วัสดุอื ่น เช่น พื ้นไม้สลับหินแกรนิต ผนังก่ออิฐโชว์แนวและ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ที ่หุ ้มด้วยหนังและฝ้าซึ ่งให้ความรู ้สึกนุ ่มนวลน่าใช้งานแล้ว ยังมีการ

ออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเล็ก โดยตามมุมและเสาภายในบ้านจะมีการ 

ลบเหลี่ยมเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานและนิยมทำกันมาก       

ในอเมริกา แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบไม่เพียงแต่คำนึงถึงความสวยงามเท่านั้น แต่ยัง

เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขทุกช่วงเวลาที่อยู่บ้าน 

    

เน้นความเป็นธรรมชาติด้วยการเลือก

วัสดุ ไม่ว่าจะเป็นผนังอิฐและผนัง   

ปนูฉาบสเีพือ่เนน้ความอบอุน่ทีไ่ดจ้าก

ผิวสัมผัสแท้ของวัสดุธรรมชาติ 

. ผนังบริเวณระเบียงทางเดินภายนอก  

ทีอ่ยูช่ัน้ 2 ฉาบตกแตง่ดว้ยปนูฉาบแตง่

ผวิบางสทีัง้แถบ สรา้งสมัผสัทีแ่ปลกใหม่

เมื่อยามออกมายืนรับลม 

 

. 
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ผนังภายนอกบ้านสีโทนเข้มสลับอ่อน 

เป็นการเน้นมิติของสีสันและสร้าง   

พื้นผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ 

 

. 
ในงานฉาบตกแต่งผนังภายในด้วย ‘เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี’ ซึ ่งต้องการ       

ความประณีตเป็นพิเศษ นอกจากจะต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยให้พื้นผิว

มีความเรียบเนียนแล้ว เทคนิคในการฉาบก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง โดยเฉพาะในงาน   

ฉาบสีบนพ้ืนผิวท่ีมีความเว้าโค้ง เช่น ซุ้มประต ู ควรป้องกันบริเวณท่ีไม่ได้ฉาบด้วยเทปกาว

หรือเทปหนังไก่ เพื่อไม่ให้ปูนฉาบเลอะเทอะเปรอะเปื้อน หลังจากฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทิ ้งไว้ส ักพักพอให้ปูนเซตตัวจึงดึงเทปกาวออก รอยฉาบปูนที ่ได้จะมีความคมชัด           

และดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม 

TIPS & TRICKS  
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Theeranuj
  Karnasu

ta  Wongwaisayawan 

>> กว่า 20 ปีแล้วที่ คุณธีรานุช กรรณสูต วงศ์ไวศยวรรณ หรือคุณหน่อย คลุกคลีอยู่ใน

วงการออกแบบตกแต่งภายใน หลังจากเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้านสถาปัตยกรรมภายใน จาก School of Art, University 

of Michigan, Ann Arbor รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานในต่างประเทศ จากนั้น

จึงกลับมาทำงานที่เมืองไทย ในตำแหน่ง Director ของฝ่าย Interior Space Planning         

ของ บริษัท Interior Architects 49 จำกัด (IA49) จวบจนปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ      

ผู้จัดการ บริษัท Interior Architects 49 จำกัด (IA49) ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้เครือ 49 Group 

   

“งานของ IA49 ส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะทำร่วมกับ A49 ซึ่งรับผิดชอบงานทางด้าน

สถาปัตยกรรม ข้อได้เปรียบก็คือเราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์นั้นๆ ได้ตั้งแต่ต้น 

ไม่ว่าจะเป็นการทำ Planning การจัด Space จะทำให้เราเข้าใจฟังก์ชันได้มากขึ้น แทนที่   

จะรอให้ตึกสร้างแล้วเราถึงจะเข้าไปตกแต่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่จะได้อาคาร     

ที่ตอบสนองการใช้งานและความสวยงามไปพร้อมๆ กัน” 

   

เช่นเดียวกับโปรเจ็กต์ SCG Experience ซึ่งทาง 49 Group เป็นผู้ดำเนินการ โดย คุณธีรานุช  

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับงานตกแต่งภายในตั้งแต่เริ ่มต้นจึงทำให้ทำงานตกแต่งภายใน       

ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถดึงศักยภาพของวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในเครือ SCG       

ให้ปรากฏออกมาในงานตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะงานปูนซีเมนต์ซึ่งเป็น  

วัสดุหลักที่ใช้ในการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร 

 

“ที่ SCG Experience ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเปลือย เพื่อโชว์ศักยภาพของการใช้ปูนซีเมนต์ 

มีงานเทอร์ราซโซซึ่งใช้ทั้งพื้น ผนัง เคาน์เตอร์ และอ่างล้างมือ ส่วนผนังของห้องประชุม    

ชั้น 1 เป็นผนังเบาแล้วฉาบปูนฉาบแต่งผิวบางเทา โดยใช้เทคนิคขัดมัน เช่นเดียวกับส่วน

ของฝ้า-เพดาน มีเส้นสายท่ีซับซ้อน มีความโค้งไป-มาเพ่ือแสดงศักยภาพของวัสดุ นอกจากน้ี

ก็ยังมีการทดลองหาวัสดุใหม่ๆ มาพัฒนาโดยจะทำงานร่วมกับทาง SCG เช่น งานหล่อ  

ปูนซีเมนต์ที่มีเส้น Fiber Optic ที่จะทำให้ปูนซีเมนต์ที่ทึบดูโปร่งได้” 

  

เมื่อถามถึงความชอบส่วนตัวในงานตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ คุณธีรานุชกล่าวว่า “ส่วนตัว

แล้วชอบงานปูนเปลือยที่โชว์ความเป็นวัสดุของเนื้อซีเมนต์เอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า    

จะเหมาะสมกับงานทุกประเภท ถ้าพูดถึงงานสถาปัตยกรรมก็จะใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุ

ก่อสร้างภายนอก แต่ถ้านำมาใช้ในงานตกแต่งภายในก็จะให้ความรูสึ้กอีกแบบ การเลือกใช้    

ปูนซีเมนต์จึงขึ ้นอยู่กับประเภทของอาคารและประโยชน์ใช้สอย ณ จุดนั้น อย่างงาน      

ปูนซีเมนต์ขาวก็จะใช้กับงานประเภท Commercial ถ้าเป็นปูนฉาบสีหากมีโอกาสก็ใช้        

สีไม่ลอกเพราะผสมสีอยู่ในเนื้อปูน ถ้างานปูนเปลือยขัดมันก็สามารถสร้างพื้นผิวที่น่าสนใจ

และให้ผลเช่นเดียวกับผนังตกแต่งภายในทั่วไป” 

 

สุดท้ายนี้ คุณธีรานุชได้ฝากข้อคิดถึงผู้ที่กำลังจะตกแต่งบ้านว่า “ถ้าใครอยากทำบ้าน      

ที ่ไม่ซ้ำแบบใคร ก็สามารถทดลองเล่นกับงานปูนซีเมนต์ได้ อย่างปูนเปลือยขัดมัน          

ให้อารมณ์ดิบเท่ ส่วนปูนซีเมนต์ขาวก็จะได้ผนังปูนที่ขาว นุ่มนวล และสร้างพื้นผิวลักษณะ

ต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่การใช้งานด้วย 

หรือว่าจะเป็นปูนฉาบสีก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สีมาตรฐานหรือจะผสมเองก็สามารถ

ทำได้” 

ธีรานุช กรรณสูต  
วงศ์ ไวศยวรรณ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท Interior Architects 49 จำกัด (IA49) 
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Chulathat  Kitibutr 

>> หากจะเปรียบ อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ว่าเป็นเสาหลักของวงการสถาปัตยกรรม   

แบบล้านนาในปัจจุบัน ก็คงจะไม่ผิดอะไร เพราะอาจารย์จุลทัศน์หรือที ่นักศึกษา

สถาปัตยกรรมต่างเรียกกันว่า ‘อาจารย์จุล’ นั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมในสไตล์ล้านนาอย่างแท้จริง ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และทำงานด้านนี้  

อย่างจริงจังมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 30 ปี ภายใต้สำนักงานสถาปนิกที่มีชื่อว่า 

Chiang Mai Architect Collaborative (CAC) 

 

“หลังจากเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมกลับมา

เปิดบริษัทท่ีเชียงใหม่ทันที ถือว่าเป็นสำนักงานสถาปนิกแห่งแรกท่ีน่ี เราทำงานหลากหลาย 

แต่ที่ผมรักที่สุดคือการออกแบบบ้าน พอทำงานมาถึงจุดหนึ่งก็คิดได้ว่า เราควรจะทำงาน

ที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ก็เลยนำเอาสถาปัตยกรรมแบบล้านนามาผสมผสาน เกิดเป็น

ลักษณะเฉพาะ ฐานของอาคารเป็นปนูซีเมนต์ ตัวอาคารเป็นไม้ คนเร่ิมเข้าใจว่าสถาปัตยกรรม

แบบล้านนาสามารถอยู่ร่วมกับวิถีตะวันตกได้” 

 

ในวันเวลาที่งานสถาปัตยกรรมล้านนากำลังถูกคุกคาม อาจารย์จุลทัศน์ได้ใช้ความรู้      

ในเรื ่องงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของล้านนาเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรม   

สมัยใหม่เพื่อให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล วิถีชีวิต

และการออกแบบนั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตาม อาจารย์จุลทัศน์มีความคิดเห็นว่า    

การเดินทางและการอ่านหนังสือเป็นเรื ่องสำคัญที ่จะช่วยเปิดโลกกว้างและสร้าง         

แรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับสถาปนิก 

 

“การเดินทางเป็นประสบการณ์ ผมบอกเด็กนักเรียนทุกคนที่มาเรียนกับผมว่า ให้ออก   

เดินทาง ทุกวันนี้ผมก็ยังเดินทางอยู่ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป 

สไตล์การออกแบบเปลี่ยน วัสดุก่อสร้างก็เปลี่ยน อย่างปูนซีเมนต์ที่ปัจจุบันพัฒนาให้มี

ความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ทำให้เราทำงานออกแบบได้มีความหลากหลายมากขึ้น 

ตอบสนองกับงานดีไซน์ได้ดี”  

 

เมื่อถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้งานปูนซีเมนต์ในงานออกแบบ อาจารย์จุลทัศน ์

หัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนตอบว่า “ปัจจุบันนี ้วิถีชีวิตของคนดีขึ ้น ลูกค้าฉลาดขึ้น 

สถาปนิกเราต้องสนองตอบเรื่องนี้ให้ได้ วัสดุก่อสร้างก็เช่นกัน เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนา

มากขึ้น วัสดุอย่างปูนซีเมนต์ก็มีคุณภาพขึ้นตามลำดับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากนั้น   

ไม่ได้อยู่ที่ตัววัสดุ แต่ว่าอยู่ที่คน ต่อให้ฮาร์ดแวร์ดี ซอฟต์แวร์ดี แต่ถ้าหากคนที่ดูแลรักษา

ไม่ดี งานสถาปัตยกรรมก็เสียได้ สถาปนิกที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องเป็นดีไซเนอร์ตลอดเวลา   

แต่ต้องเป็นนักประสานงานด้วย” 

อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร 
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) 
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กฤษฎา โรจนกร 
สถาปนิก / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท Habita จำกัด 

>> หากพูดถ ึงสถาปนิกที ่ม ีความถนัดและเช ี ่ยวชาญในเร ื ่องการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมประเภทโรงแรมและรีสอร์ทที ่มีความเป็นธรรมชาติผสมผสานอยู ่สูง         

ชื่อของ Habita น่าจะถูกพูดถึงเป็นลำดับต้นๆ ในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับงานประเภทนี้

มากว่า 30 ปี และมีผลงานการออกแบบโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ มากมาย เช่นเดียวกับ

งานอนุรักษ์อาคารสำคัญท่ีทำควบคูกั่นไป โดยมี คุณกฤษฎา โรจนกร เป็นหัวเรือใหญ่ท่ีอยู่

เบื้องหลังความสำเร็จมากมายตลอดเวลาที่ผ่านมาของ Habita  

 

หลังจากจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          

คุณกฤษฎาหรือคุณตั๋งสอบชิงทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับมาเปิด

บริษัท Habita ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า บ้านที่อยู่อาศัย ที่รับงานออกแบบรีสอร์ท       

โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลัก 

 

“งานออกแบบของ Habita ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทรีสอร์ท เน้นความเป็นธรรมชาติ 

เลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่น หญ้าแฝก ไม้ไผ่ ใบจาก ดิน แล้วตอนนี้แนวโน้มของวัสดุ

ธรรมชาติเหล่านี้จะมีมูลค่ามากขึ้น อย่างไม้ไผ่ ก็ต้องมีวิธีการบำรุงรักษา ยิ่งใช้มาก         

ก็ยิ่งแพง เพราะต้องเข้าไปตัดในป่าลึกขึ้น ขนย้ายยากกว่า รวมทั้งการก่อสร้างก็ต้องใช้  

ช่างฝีมือ”  

 

นอกจากงานประเภทรีสอร์ทแล้ว Habita ยังมีงานอนุรักษ์อาคารเก่าหรือการสร้าง      

อาคารใหม่ให้สอดคล้องกับอาคารเก่า ส่วนอีกสไตล์เป็นงานประเภทรีสอร์ทสมัยใหม่   

แบบโมเดิร์น - ทรอปิคอล ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดมากขึ้น รวมทั้งเลือกใช้

วัสดุที่ตอบสนองต่อแนวคิดนั้นได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะงานประเภท Surface Finishing    

ซึ ่งใช้ว ัสดุหลักคือปูนซีเมนต์ขาว ไม่ว ่าจะเป็นงานเทอร์ราซโซ (หินขัด) ฟินาซโซ           

งานกรวดล้าง หรืองานฉาบตกแต่งซึ่งสามารถควบคุมการใช้งานได้ตามต้องการ 

 

“งานตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาว เช่น งานหินขัดหรืองานฉาบตกแต่งเป็นงานที่เรียบง่าย”         

คุณกฤษฎากล่าว “เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความต่อเนื่อง เช่น จากสระว่ายน้ำ ขึ้นมา

ที่ระเบียงอาบแดด ที่นั่ง บันได แม้แต่ขอบกระถางต้นไม้ก็ออกแบบให้ไหลต่อเนื่องกันไปได้

เหมือนเรากำลังปั้นดินน้ำมัน มีทั้งความสวยงามและความเรียบง่ายอยู่ในตัว ซึ่งจะให้

ความรู้สึกแบบ Sculpture Effect ตามที่สถาปนิกต้องการ”  

 

“อย่างที่ Yaiya (รีสอร์ทที่คุณกฤษฎาออกแบบ) ผมจะใช้วัสดุไม่กี่อย่าง เช่น งานปูน-  

ซีเมนต์ขาว ไม้ กระจก เพราะต้องการให้เป็นรีสอร์ทที่เรียบง่ายที่สุด แต่ความเรียบง่ายนั้น

มองได้ 2 แง่ บางทีเรียบง่ายแบบง่ายจริงๆ แต่เรียบง่ายอีกส่วนคือการพยายามใช้วัสดุ    

ที่มีอยู่ให้เรียบที่สุด ให้ง่ายที่สุด ต้องคิดทุกรายละเอียด วัสดุที่มีราคาแพงก็ต้องใช้ให้   

อย่างมีคุณค่ามากที่สุด”  
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>> คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะหามัณฑนากรไทยซึ่งไปทำงานอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ที่จะมีมัณฑนากรไทยได้ไปร่วมงานออกแบบกับนักออกแบบระดับโลก อย่างที่ คุณจรัล 

จงเจริญกิจกมล ที่เคยฝากผลงานการออกแบบ The Baray Villa จังหวัดภูเก็ต ในหนังสือ 

The Sense of Walls เล่มแรกมาแล้ว และคราวนี้เราจะมารู้จักกับคุณจรัลให้มากยิ่งขึ้น   

รวมทั้งแนวคิดในการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ให้เหมาะสม 

 

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณจรัลเริ่มต้นทำงานในวงการ

ตกแต่งภายในที่ประเทศพม่าเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2540 วิกฤติเศรษฐกิจ  

มาเยือนทำให้ได้มีโอกาสออกไปผจญภัยอีกครั้งที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และได้ร่วมงานกับบริษัทออกแบบโรงแรมระดับโลกมากมาย 

 

“หลังจากได้ทำงานประเภทโรงแรมบ่อยเข้าก็จะรู้ว่างานประเภทนี้มีแบบแผนของตัวเอง 

ไม่ว่าจะเป็นงาน Room Management ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ถ้าไม่คุ้นเคยก็จะทำ       

ไม่ได้เลย เมื่อเราได้โอกาสไปทำตรงนั้นแล้วทำได้ดี เกิดเป็นคอนเนคชั่น ลูกค้าถูกใจ     

ก็ได้ทำยาว ซึ่งคนไทยที่สามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่า

เป็นผลงานของคนไทย” คุณจรัลกล่าว 

 

นอกจากงานโรงแรมในแถบตะวันออกกลางแล้ว คุณจรัลยังได้มีโอกาสทำงานในเมืองไทย 

เมื่อ คุณเล็ก - วรายุทธ ห่อแก้ว ได้ชักชวนให้มาออกแบบและตกแต่ง The Baray Villa          

ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่มีความโดดเด่นด้วยงานปูนฉาบสี (Stucco) อันได้รับอิทธิพล 

มาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง โดยคุณจรัลมีความเห็นเก่ียวกับงานท่ีใช้ปนูซีเมนต์ว่า 

 

“โดยส่วนตัวผมชอบงานที่เป็น Stucco ที่ดูดิบๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นงานปูนฉาบสี ปูนฉาบขาว

หรือปูนเปลือย ถ้าเราเลือกวัสดุเป็นและใช้ให้เหมาะกับแนวคิดของงานก็จะทำให้งานนั้น   

ดูน่าสนใจ จริงๆ แล้วตัววัสดุปูนซีเมนต์นี่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน เพราะเวลาสั่งซื้อวัสดุ   

ก็จะมีหน่วยงานที่ไปช่วยกำกับดูแลเรื่องการใช้งานอยู่แล้ว นอกจากนี้เจ้าของหรือผู้ใช้   

ควรจะมีการกำกับดูแลการทำงานของช่าง หรือมีการจ้างโฟร์แมนมาคุมงานก่อสร้าง     

เพื่อให้งานออกมาตรงกับแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้ 

 

“การใช้งานปูนซีเมนต์ไม่มีข้อจำกัด แต่ขึ้นอยู่กับแนวความคิดเริ่มต้นว่าเป็นงานประเภทใด

และจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร อย่างที ่ The Baray Villa นี ้ มีแนวคิดมาจากแถบ

ตะวันออกกลาง เช่น อารบิค โมร็อกโก ซึ่งถ้าไปดูบ้านเรือนของเขาที่อยู่ตามทะเลทราย   

จะมีงาน Stucco มานานแล้ว เราก็เอามาปรับเปล่ียน อย่างงานตกแต่งภายในก็มีการขัดผิว

ให้เรียบเนียน มีการพ่นเคลียร์เพื่อเคลือบเงา ถ้าเป็นงานพื้นที่เป็นเทอร์ราซโซหรือหินขัด    

ก็ต้องแบ่งเส้น แบ่งพื้นที่ เลือกชนิดของหินให้ถูกต้อง ก็จะดูสวยงาม ทำความสะอาดง่าย

และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน” คุณจรัลกล่าวทิ้งท้ายถึงการประยุกต์ใช้งานปูนซีเมนต์    

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

จรัล จงเจริญกิจกมล 
Senior Interior Designer 
บริษัท Leo Inter Design Group จำกัด 



�60  
THE SENSE OF WALLS  

�6�
THE SENSE OF WALLS 



Chalermchai  Sansut 

>> หลังจากเรียนจบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณเฉลิมชัย แสนสุด

หรือคุณแม็กซ์ เริ่มทำงานที่ บริษัท Leo Inter Design Group จำกัด จากนั้นจึงไปทำงาน     

ที่สิงคโปร์ แล้วกลับมาทำงานที่เดิมเป็นเวลากว่า 10 ปี เมื่อจังหวะและโอกาสเหมาะสม 

คุณแม็กซ์จึงตัดสินใจทำโรงแรมของตัวเองและรับหน้าที่ออกแบบตกแต่งเอง โดยใช้

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงาน จนเกิดเป็น The Small โรงแรมสุดฮิปที่กระบี่    

และเชียงใหม่ 

 

แม้ว่าตำแหน่งบนนามบัตรจะบอกตำแหน่งล่าสุดของคุณเฉลิมชัยว่า Interior Designer 

ทว่าด้วยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นเป็นมากกว่าที่นามบัตรระบุไว้ 

   

“เพราะเราทำงานออกแบบโรงแรมมานานก็รู้ฟังก์ชัน รู้รายละเอียดต่างๆ พอได้มีโอกาส 

ทำโรงแรมของตัวเองก็สามารถใส่ดีไซน์ได้เต็มที่ ทั้งงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน 

ตลอดจนงานภูมิสถาปัตยกรรม เพราะว่าเราเข้าใจฟังก์ชัน เข้าใจความต้องการของลูกค้า 

เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ไปจนกระทั่งเรื่องงบประมาณ” 

  

ในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งตามกระแสของการออกแบบ แต่คุณเฉลิมชัยมีความตั้งใจว่า    

ถ้าจะออกแบบก็ต้องให้ล้ำเทรนด์ มีความกล้าที่จะแตกต่าง มีคนพูดถึงและทำตาม ดังเช่น 

The Small โรงแรมที่ฉาบผนังภายนอกด้วยปูนฉาบสีส้มสดที่จังหวัดกระบี่ 

  

“งานปูนฉาบสีตอบโจทย์ของโรงแรมในแง่ของการออกแบบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัส

ที่มีความเป็นธรรมชาติ มีสีสันซึ่งตรงกับแนวคิดของเราที่ต้องการสีแรงๆ มีความคงทน   

ต่อสภาพอากาศและแทบไม่ต้องทำความสะอาดเลย ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะใน

ระยะยาว ถ้าเราใช้วัสดุที่ฉาบฉวย ปีนี้ใช้ได้ ปีหน้าต้องเปลี่ยน ก็ไม่ตอบโจทย์งานของเรา” 

  

ไม่เพียงแต่งานผนังภายนอกเท่านั้นที่เป็นงานปูนซีเมนต์ งานตกแต่งภายในของ The Small 

ที่กระบี่ ก็ยังเลือกใช้พื้นเทอร์ราซโซซึ่งเป็นงานจากปูนซีเมนต์ขาว ซึ่งคุณเฉลิมชัยบอกว่า

ช่วยให้สามารถควบคุมระยะเวลาของการทำงานได้อย่างแน่นอนและช่วยประหยัดเวลา 

ในการก่อสร้างได้ไม่น้อย 

 

นอกจากงานออกแบบที่คุณเฉลิมชัยทำอยู่เป็นประจำแล้ว ยังรับผิดชอบงานด้านบริหาร

โรงแรม ตั้งแต่กำหนดแนวคิด ออกแบบ ก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารจัดการ แม้จะดู     

วุ่นวาย แต่คุณเฉลิมชัยมองว่า เป็นความท้าทายที่น่าสนุก และถึงจะเหนื่อยหนักอย่างไร    

ก็ไม่ทิ้งงานออกแบบที่ตัวเองรักไปอย่างแน่นอน 

เฉลิมชัย แสนสุด 
Interior Designer  
บริษัท ไอ แอม ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
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