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ไม่ว่าโลกปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากเพียงไหน ปูนซีเมนต์ยังเป็นวัสดุหลักที่ได้รับเลือกใช้   

ในงานสถาปัตยกรรมเสมอ ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทุกรูปแบบการก่อสร้าง            

รวมไปถึงการตกแต่งพื้นผิวภายนอกและภายในอาคาร ตั้งแต่ผนงั พื้น รั้ว แม้กระทั่ง        

การตกแต่งเฟอร์นเิจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ จากปูนซเีมนต์ในรูปแบบต่างๆ เตมิเตม็

ให้กับทุกไอเดียสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ ปูนซีเมนต์จึงได้รับการพัฒนาในประสิทธิภาพ        

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อศึกษาปรับปรุงสูตรผสมในวัสดุ ให้สอดคล้อง           

และตอบโจทย์ทกุแรงบนัดาลใจในการออกแบบ

ต่อเนื่องจากความส�าเรจ็ใน The Sense of Walls Volume 1 และ Volume 2 ที่คดัสรร      

งานสถาปัตยกรรมหลากหลายโครงการ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวความคิดเบื้องหลังในการ

ออกแบบของผลงานเด่น รวมทั้งเป็นตัวแทนในการน�าเสนอความงาม จากการตกแต่ง    

ด้วยปนูซเีมนต์ในแต่ละประเภท ทั้งปนูซเีมนต์เทา ปนูซเีมนต์ขาว และปนูส�าเรจ็รปูมอร์ตาร์ 

ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ และด้วยเสียงตอบรับที่น่าชื่นใจนี้เอง ที่เป็น        

แรงสนบัสนนุให้ The Sense of Walls ตั้งใจรวบรวมความคดิดใีนผลงานเด่นมาบอกเล่า

เรื่องราวแนวความคิดในการออกแบบ รายละเอียดของโครงการ รวมไปถึงเทคนิค           

การตกแต่งจากวัสดุปูนซีเมนต์ในแต่ละรูปแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ให้ใช้งานจริงได้อีกด้วย

 

เมื่อพลิกผ่านแต่ละหน้าของ The Sense of Walls Volume 3 อาจพบว่า คุณค่าของ         

ความคิดสร้างสรรค์ได้รับการน�าเสนอและตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ได้อย่างลงตัว ทั้งผลงาน 

การตกแต่งพื้นผวิในงานปนูเปลอืย ปนูฉาบขาว หรอืปนูฉาบส ีล้วนแต่ส่งเสรมิให้ทกุไอเดยี

เป็นจรงิได้ตามความต้องการตอบรบักบัความตั้งใจของผูอ้อกแบบ ช่วยเตมิต่อจนิตนาการ

ให้ผู้ที่สนใจ ด้วยโครงการหลากหลายที่จดัสรรมาเสนอ รวมทั้งโรงแรมและรสีอร์ทดไีซน์เก๋ 

สปาชั้นน�า ร้านอาหารอนิเทรนด์ และบ้านพกัอาศยัสไตล์โดดเด่นจาก 15 แห่งทั่วประเทศ 

เป็นไอเดียให้ผู้ที่สนใจเลือกน�าเอาข้อดีและเทคนคิต่างๆ จากการตกแต่งจากปูนซีเมนต ์

มาประยกุต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

 

The Sense of Walls น�าเสนอความงามของการตกแต่งพื้นผวิด้วยปูนซเีมนต์ ที่สื่อสารกบั       

โสตประสาทสัมผัสของเราได้เป็นอย่างดี ทุกโครงการผสมผสานหลากความรู ้สึก               

ให้สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ หากแต่ดึงความโดดเด่นในแต่ละสัมผัสในการ       

สื่อสารผลงาน บ้างเน้นเอกลักษณ์ในรูปโฉม บ้างโดดเด่นด้วยรสนิยมที่น่าชื่มชม หรือ    

แสดงกลิ่นไอความคิดที่ละเอียดลึกซึ้ง บางโครงการเน้นการออกแบบให้โสตประสาท          

ที่เปิดรับเสียงผ่อนคลาย และบางที่เลือกให้สัมผัสของพื้นผิว ผ่านปลายนิ้วบนพื้นผิว

ปูนซเีมนต์ตกแต่งให้ประทบัใจเมื่อแรกเหน็และได้จบัต้อง

 

คู่ความสัมพันธ์ระหว่างทุกประสาทสัมผัสกับความงามทางสถาปัตยกรรม ช่วยสื่อสาร   

ความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้พบเห็นมากกว่าเพียงแค่มองดูด้วยตา เพราะงานตกแต่ง   

จากปูนซีเมนต์ที่ได้คัดสรรมานี้ เป็นการผสมผสานทุกสัมผัสให้มองเห็นผ่านความ       

ประทบัใจ เพยีงเปิดใจสมัผสัและเตมิเตม็ทกุความคดิให้สนกุกบัทกุจนิตนาการ

EDITOR’S         
 TALK
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ความคดิสร้างสรรค์สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้กบัทกุๆ อย่างรอบตวั ในทกุวงการต้องการ

สิ่งนี้ แต่ไอเดยีดีๆ  หาไม่ได้ตามท้องถนน ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ การอ่านมาก ฟังมาก 

ผจญภยัมาก ที่ส�าคญัคอืการลองผดิลองถูกแล้วเกดิสิ่งใหม่ที่ไม่มใีนต�าราเรยีน 

เมื่อเราใส่ไอเดียเข้าไป ก็จะเกิดการต่อยอดทางความคิด เป็นความแปลกใหม่ที่หาไม่ได้   

ใน Google เป็นจดุโฟกสัของคนรอบข้างให้เกดิค�าถามที่สร้างสรรค์มากมาย ยกตวัอย่าง

เช่น ถ้าเรามโีอกาสได้ออกแบบตกแต่งบ้านสกัหลงั เราจะท�าตามแบบที่เขาเคยท�ามาแล้ว       

โดยไม่มีไอเดีย ไม่มีอะไรแปลกใหม่บ้างหรือ การตกแต่งโดยใช้ปูนซีเมนต์สามารถท�าได้ 

หลายรูปแบบ ใส่ไอเดียได้อย่างไม่จ�ากัด ท�าให้เกิดสิ่งใหม่ ให้ผนังมีชีวิต ด้วยไอเดีย        

ของคณุเอง หรอืคณุอาจจะประยกุต์จากไอเดยีหลากหลายในหนงัสอืเล่มนี้เพื่อไปต่อยอด

กไ็ด้ แล้วคณุจะหลงเสน่ห์งานปูนที่มาจากความคดิสร้างสรรค์ที่ไม่เหมอืนใคร

หนังสือเล่มนี้คือการรวมความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการทดลองของเหล่านักคิด          

จากทุกตารางนิ้วในประเทศไทย เพราะเราเชื่อเสมอว่า คนไทยถือเป็นนกัคิดสร้างสรรค์  

ระดับโลก เราพยายามเสาะหาไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ จนเป็นผลส�าเรจ็เพื่อทกุคนสามารถ  

น�าไอเดยีที่เราน�าเสนอเล่มนี้ไปต่อยอดให้กบับ้านในฝัน โรงแรม หรอืรสีอร์ทสดุเท่ เพื่อให้

เกิดความสวยงามที่สามารถจับต้องได้ ด้วยการน�าเอาวัสดุรอบตัวที่เราอาจมองข้ามมา

ประยกุต์กบัผลติภณัฑ์ของเรา เพื่อให้เกดิสิ่งใหม่ที่ไม่มใีครเหมอืน

สุดท้ายทางเราหวังว ่าหนังสือที่เราตั้งใจท�าจากหัวใจที่สร ้างสรรค์เล ่มนี้ จะเป็น                 

แรงบันดาลใจที่สามารถท�าทุกความฝันให้เป็นจริงได้ และน�าไปประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่       

ให้น่าจดจ�าแบบไม่รู้จบ

AMAZING  IDEAS
THAT  YOU  CAN  DO!



ความประทบัใจแรกจากภาพผ่านสายตา คอืหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดกว้างความคดิ

ให้ต่อยอดไปสู่จินตนาการ จึงไม่น่าแปลกที่งานออกแบบจะให้ความส�าคัญใน         

การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ให้โดดเด่นเตะตาผู้มาเยือน เฉกเช่นผลงาน

สถาปัตยกรรมตกแต่งจากปูนซีเมนต์ที่คัดสรรมาน�าเสนอล้วนเป็นผลงานที่มี

เอกลักษณ์ชัดเจน ซึ่งเห็นได้จากความใส่ใจในรายละเอียดของรูปร่างหน้าตาอาคาร 

ท�าให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยมุมที่น่าจดจ�า กล่าวได้ว่าเพียงพบเห็นครั้งแรกก็สามารถ 

สร้างภาพในใจให้ตรงึตราอยู่ในความทรงจ�าได้ไม่รู้ลมื 

VISIONV
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BUNKER
HOUSE

Location: 199 หมู่ 5 ตําบลถนนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 33000

Owners: คุณศิริวรรณ เทียนสุวรรณ

และคุณนพศร เทียนสุวรรณ

Architects: บริษัท VaSLab จํากัด

Interior Designer: บริษัท VaSLab จํากัด
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PROJECT
DESCRIPTION
Bunker House บ้านหลังเด่นจากโครงสร้างคอนกรีตเปลือย พร้อมตกแต่งเพิ่มความงาม   

พื้นผิวด้วยปูนซีเมนต์เทา วัสดุง่ายๆ ที่ดูดีเรียบเท่โดยไม่ต้องปรุงแต่ง เข้ากับบรรยากาศ  

ของบ้านที่ออกแบบเพื่อครอบครวัเลก็ๆ ที่ผูกพนักบัหน้าที่ทหารกล้า บ้านดไีซน์หลงันี้เตม็  

ไปด้วยความเรียบเฉยีบ โดดเด่นด้วยความโมเดิร์นผสมผสานความอบอุ่นที่แทรกอยู่ใน   

แต่ละมุม ท�าให้ Bunker House หลังนี้เหมาะกับพื้นที่ของครอบครัวในเมืองที่เป็นที่ตั้ง      

ค่ายทหารหลากหลายกรมกองในจงัหวดัลพบรุเีป็นอย่างยิ่ง พื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร 

บนพื้นที่ดนิ 90 ตารางวา ของ Bunker House หลงันี้ถูกจดัวางให้อยู่ล้อมรอบด้วยพื้นที่     

สเีขยีว ทั้งสนามหญ้า ไม้ยนืต้นให้ร่มเงา แต่ไม่บดบงัความงามของสถาปัตยกรรม ช่วยให้

บ้านหลงัเข้มหลงันี้กลายเป็นพื้นที่ที่ี่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

THINK
DIFFERENCE
แรงบันดาลใจจากที่ตั้งซึ่งเป็นที่ประจ�าการของชายชาติทหารหลายกรมกอง รวมกับ         

พื้นหลังครอบครัวของคุณศิริวรรณ เทียนสุวรรณ เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นครอบครัวทหาร      

แนวความคิดในการออกแบบของบ้านหลังนี้ จึงได้รับอิทธิพลมาจากความเข้มแข็ง        

ความเฉยีบขาด และความเรยีบเท่ จากลกัษณะเด่นของรั้วของชาต ิซึ่งเป็นที่มาของ Bunker 

House ที่พักอาศัยรูปร่างแปลกตา เลียนล้อเอกลักษณ์ของหลุมหลบภัย ด้วยโครงสร้าง

คอนกรตีเปลอืย ผสมผสานกบัการตกแต่งพื้นผวิด้วยปูนซเีมนต์เทาท�าให้ได้บรรยากาศดบิ

สไตล์โมเดิร์น ชวนให้สนใจเข้าไปค้นหาความปลอดภัยและความอบอุ่น ที่ซ่อนอยู่ใน         

ทกุมมุภายในบ้านหลงัเด่นนี้

บน ผนงัหน้าต่างประตูบานสูง เปิดมุมมอง

กว ้าง เชื่อมภายในมาสู ่พื้นที่สวนเขียว     

สบายตารอบบ้าน

ซ้าย พื้นระเบียงยาวจากไม้ธรรมชาติ เสริม

ความอบอุ่นให้กับสไตล์ปูนเปลือยได้อย่าง

กลมกลืน

บน เส้นเอียงเข้ามุมเฉยีบของผนงัคอนกรีต

ตกแต่งพื้นผิวแบบปูนเปลือย เข้าคอนเซ็ปต์ 

“ฐานหลบภัย”

ล่าง พื้นที่ภายในเปิดโล่งเชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอย 

ภายในยงัคงเน้นโชว์พืน้ผวิวสัดปุนูซเีมนต์เทา 

ให้บรรยากาศสบายๆ แบบโมเดิร์น



18  THE
SENSE OF
WALLS  

19  THE 
SENSE OF
WALLS 

PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
วสัดเุด่นของบ้านดไีซน์โดดเด่นหลงันี้ เลอืกใช้คอนกรตีเปลอืยในส่วนโครงสร้างหลกั ร่วมกบั

ผนงัก่ออฐิฉาบปนูภายในอาคาร พื้นผวิผนงัทั้งหมดตกแต่งด้วยปนู “เสอื ซเีมนต์ ก่อ ฉาบ เท” 

และปูน “เสอื มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผวิบางเทา” (Skim coat) เพื่อแสดงความงามของผวิวสัด ุ      

ปนูเปลอืย ให้เข้ากบัโครงสร้างคอนกรตีหล่อในที่ (Cast in place concrete) ตามแนวความคดิ

ในการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากที่ก�าบังหลบภัย การออกแบบพื้นที่ว่าง (Space)      

ในส่วนต่างๆ ของ Bunker House นี้ เน้นการใช้เส้นสายและองค์ประกอบที่ช่วยลดทอน

ความหนกัและแข็งของงานคอนกรีตและงานปูนเปลือย ซึ่งเมื่อจัดวางผสมผสานกับวัสดุ

อบอุ่นอย่างไม้ธรรมชาติในหลายๆ มุมของบ้าน ร่วมกับการออกแบบเพื่อเปิดมุมมอง        

ให้เชื่อมไปสู่พื้นที่สีเขียวภายนอก ท�าให้ที่ก�าบังภัยหลังนี้ สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นและ

ปลอดภยัอย่างไม่น่าเชื่อ

ซ้าย  ห้องรับแขกเพดานสูงโชว์โครงสร้าง

คอนกรีตผสมผสานการตกแต่งผิวด้วย

ปูนซีเมนต์เทา สร้างความรู ้สึกโปร่งโล่ง   

สบาย และปลอดภัย 

ขวา ห้องทานอาหารตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์

สไตล์โมเดิร์น แต่งแต้มสีสันด้วยเก้าอี้สีส้มอิฐ

ตัดกับพื้นผิวสีเทาของปูนเปลือย ในส่วน

ระเบียงด้านหน้าโครงการ

บน ทางเข้าหน้าบ้านที่เน้นเส้นคมเข้ามุมแบบ

ฐานทัพทหาร โชว์พื้นผิวของปูนเปลือย  

อย่างเต็มภาคภูมิ

ล่าง ทกุมมุมองเน้นคอนเซป็ต์ Bunker House 

เป็นอย่างดี แม้มองจากระเบียงไม้ในชั้นบน    

ยงัเหน็มมุหกัเหลีย่มของโครงสร้างคอนกรตี

คู่กับหน้าต่างรูปร่างแปลกตา
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BUNKER
HOUSE
บ้านสองชั้นออกแบบเพื่อรองรับครอบครัวกะทัดรัดในเมืองลพบุรีหลังนี้ ออกแบบด้วย   

คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ไม่เพียงแต่ความโดดเด่น              

ในความงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความเข้มแข็งของสิ่งก่อสร้าง        

ในค่ายทหาร อย่างพื้นที่หลบภยั (Bunker) แล้ว พื้นที่ใช้สอยภายในยงัได้รบัการออกแบบ       

ให้ตอบรบักบัการใช้สอยของครอบครวัได้เป็นอย่างดี

บ้านพกัอาศยัขนาด 2 ห้อง แบ่งสดัส่วนการใช้งานอย่างชดัเจนและต่อเนื่อง ทั้งห้องนั่งเล่น 

ห้องทานอาหาร ห้องครวั ห้องเกบ็ของ ห้องรบัแขก ห้องน�้า รวมถงึการออกแบบภายใน    

ที่ดูโล่ง โปร่ง สบาย ทุกห้องเน้นการโชว์โครงสร้างคอนกรีตเปลือยและผนงัปูนเปลือย        

เพื่อแสดงความงามของธรรมชาติของปูนซีเมนต์เทา พื้นผิวเปลือยคู่กับงานเฟอร์นิเจอร์     

ทั้ง Built-in และลอยตัว จากไม้ธรรมชาติสีเข้มอ่อนคละกัน ช่วยสร้างความกลมกลืน         

ในสไตล์โมเดริ์น เรยีบเท่และอบอุ่น 

พื้นที่ภายในบ้านเปิดโล่งผ่านกระจกประตูหน้าต่างใสบานสูง ให้ทุกมุมสามารถเชื่อมต่อ   

ไปสู่ภายนอก เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กบัสายตาด้วยสเีขยีวของต้นไม้ใบหญ้า วงกบ

สีด�าตัดกับสีเทาของผนังปูนเปลือย คู ่กับพื้นกระเบื้องสีขาวนวลที่ปูทั่วพื้นที่รับแขก             

ในชั้นล่าง ช่วยสร้างความรู้สึกเฉียบเนี้ยบและเรียบง่าย บันไดคอนกรีตเปลือยใช้เป็น         

ตัวเชื่อมต่อระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง เริ่มต้นด้วยขั้นบันไดไม่กี่ขั้นก่อนหักเข้ามุมขนาน         

คู่ไปกับผนงัปูนเปลือยที่ตกแต่งผิวฉาบด้วยปูนซีเมนต์เทา ที่ตั้งอยู่คู่ตรงข้ามกับราวบันได      

สแตนเลส น�าไปสู่พื้นที่พักผ่อนในส่วนระเบียงไม้ขนาดกว้าง ที่สมาชิกครอบครัวมีไว้ท�า

กจิกรรมร่วมกนัในเวลากลางวนั และยงัใช้เป็นที่ผ่อนคลายชมดาวในเวลากลางคนื ในส่วน

ห้องนอนชั้นบน พื้นและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตกแต่งคู่กับผนังปูนเปลือยโชว์ความงามแท้ๆ       

ของปูนซีเมนต์เทาที่จงใจฉาบเรียบ แบบให้เห็นลายฉาบบนผิวปูน สร้างเสน่ห์ผสมผสาน  

ความเรยีบดบิกบัความอบอุ่นของไม้ได้เป็นอย่างดี

เพื่อน�าบรรยากาศของพื้นที่หลบภัยหรือ “Bunker” มาผสมผสานในการออกแบบ วัสด ุ     

ที่เหมาะสมในการช่วยส่งให้แนวความคิดนี้โดดเด่นคือ ปูนซีเมนต์เทา ทั้งในโครงสร้าง

คอนกรตีและพื้นผวิตกแต่ง ที่ให้ความรู้สกึแขง็แกร่งและปลอดภยั ผนวกกบัการน�าข้อมูล

บางส่วนในการศึกษาเรื่องการออกแบบ Bunker ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ        

ร่วมกับการสร้างความเป็นบ้านโมเดิร์นที่อบอุ่น จึงท�าให้ได้ผลลัพธ์เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง 

ให้กบัครอบครวั ท.ทหารเข้มแขง็ และเมอืงลพบรุอีกีด้วย

ซ้าย ทางเดินโปร่งโล่ง ขนานกับหน้าต่าง

กระจกบานสูง เชื่อมมุมมองภายนอกอาคาร

และสวนให้ทางเดินรื่นรมย์

บน โรงจอดรถออกแบบแนวผนังด ้วย       

เส้นเอียงมุมคม รับกับฝ้าเพดานไม้ขัดสีอ่อน

และผนงัไม้สีธรรมชาติ

ล่าง ขั้นบันไดโครงสร้างคอนกรีตปิดผิว    

ด้วยไม้ธรรมชาติ ช่วยเพิ่มบรรยากาศอบอุ่น

ให้กับห้องรับแขกกว้าง
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หากใครช่างสงัเกต จะเหน็ว่าผนงัปนูซเีมนต์เทาธรรมดา กส็ามารถเลอืกสวย

ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายๆ โดยการเลือกเคลือบผิวปูนในขั้นตอน

สดุท้ายให้ตรงใจกบัดไีซน์ระหว่างพืน้ผวิแบบมนัหรอืแบบด้าน  หากต้องการ

ให้สีของปูนมีสีที่เข้มและมันวาว ควรเลือกใช้นํ้ายาเคลือบผิวแบบอะคริลิก 

แต่สําหรับ Bunker House ที่ต้องการคงความงามในเนื้อแท้ของวัสดุ

ปูนซีเมนต์เทา จึงเลือกการเคลือบผิวในแบบด้าน ลงบนทุกพื้นผิว                 

จากปูนซีเมนต์เทา ทั้งในส่วนโครงสร้างคอนกรีต ส่วนก่ออิฐฉาบปูน “เสือ 

ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท” และส่วนฉาบแต่งชั้นสุดท้ายด้วยปูน “เสือ มอร์ตาร์            

ฉาบแต่งผิวบาง” ข้อควรระมัดระวังมีไม่มาก เพียงแค่อย่าลืมปัดฝุ่นทําความ

สะอาดก่อนเคลอืบผวิ และลงน้ํายาเคลอืบด้านอย่างน้อย 2 ชัน้ พร้อมปฏบิตัิ

ตามขั้นตอนและคําแนะนําในการใช้น้ํายาเคลือบ เท่านี้ผนงัปูนเปลือยก็จะ

สวยได้ตามต้องการ

บน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัว      

เน้นวัสดุสแตนเลส สไตล์โมเดิร์นเข้ากับ

ผนงัปูนเปลือยได้เป็นอย่างดี

ล่าง ผนังปูนเปลือยจัดคู ่กับกระเบื้อง     

ห้องน�้าสีด�าที่ปูไล่จากพื้นมาสู่ครึ่งผนัง      

ตัดกับสุขภัณฑ์สีขาว ดูนิง่เรียบ สร้าง

ความผ่อนคลาย

ขวา มมุคมๆ ของตวับ้าน Bunker House    

ที่ให้ความรู ้สึกถึงความเข้มแข็งเข้ากับ        

คอนเซ็ปต์ด้วยโครงสร้างคอนกรีตแต่ง      

ปูนเปลือย

AMAZING TIPS & TRICKS 
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THE  RIM
RESORT

CHIANG  MAI
Location: 51/2 ถนนอารักษ์ ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5390-3999 

Owner: บริษัท บ้านริมเวียง จํากัด

Architects: คุณรุ่ง จันตาบุญ

บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด

Interior Designer: บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด

www.therimchiangmai.com
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PROJECT
DESCRIPTION
จากเอกลักษณ์ความงดงามแบบไทใหญ่ ถ่ายทอดสู่งานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยสู่ 

โรงแรม The Rim Resort ใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ การออกแบบและตกแต่งโดยรวม เน้น   

การผสมผสานวฒันธรรมไทลื้อ ที่เตม็ไปด้วยความละเอยีดประณตี ความงามของอาคาร       

ปูนขาวตามลักษณะดั้งเดิม ได้ถูกสร้างสรรค์ด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสมปูนหมักแบบโบราณ

และหวัน�้าอ้อย เพราะคณุลกัษณะที่เหมาะสมกบัยคุสมยั ทั้งง่ายต่อการก่อสรา้ง ประหยดั

เวลา และคงทนกว่าปูนขาวแบบดั้งเดมิ ตวัอาคารหลงังามจงึเป็นสื่อสบืสานเรื่องราวของ

ไทใหญ่มาสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่หัวบันไดไปถึงทุกห้องรับรอง เสมือนว่าโรงแรมได้น�าพา          

มนต์เสน่ห์ ในวฒันธรรมโบราณให้หวนกลบัมาพบกบัคนรุ่นหลงัอย่างลงตวั

THINK
DIFFERENCE
สถาปัตยกรรมลกัษณะไทใหญ่ซึ่งถอืว่าเป็นรปูแบบที่หาดไูด้ยากในปัจจบุนั เป็นแรงบนัดาลใจ

ส�าคญัให้กบัโรงแรม The Rim Resort เพื่อล้อแบบอาคารปนูหมกัโบราณ น�้าอ้อยจงึเป็น     

ผู้ช่วยส�าคัญในการผสมปูนซีเมนต์ขาวกับปูนหมักก่อนฉาบ เพื่อช่วยลดความสว่างของสี

ปูนซีเมนต์ขาว เติมสีขาวให้เป็นสีขาวนวล สร้างความงดงามเหมือนย้อนเวลากลับไป        

ในอดีต นอกจากนี้การตกแต่งภายในมีความละเอียดบรรจง งดงาม ร่วมกับยุคสมัย        

ช่วยเติมเต็มความสุขในการสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณผ่านไปสู่ผู้มาเยือนได้เป็น  

อย่างดี

บน รับความหนกัแน่นของเสาต้นใหญ่ด้วย

ฐานบวัฉาบตกแต่งด้วยปนูซเีมนต์ขาวซ้อนชัน้ 

ลดทอนความรูส้กึทบึตนัให้กบัเสาต้นใหญ่และ

ภายในตัวอาคาร

ซ้าย ลวดลายวิจิตรบรรจง ตกแต่งอย่าง

งดงามด้วยปูนซีเมนต์ขาว ที่เหมาะต่องาน    

ปูนปั้นตามความต้องการ

ขวา สีขาวนวลของปูนซีเมนต์ขาวกลมกลืน

กับรูปแบบอาคาร  โบราณตามลักษณะของ

สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
ปูนซีเมนต์ขาวและไม้ คือลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมไทใหญ่ การก่อสร้าง The Rim 

Resort จงึเน้นที่จะใช้วสัดทุี่ดใูกล้เคยีงกบัลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเดมิ แต่ด้วยเทคโนโลยี

สมยัใหม่ปนูซเีมนต์ขาวผสมปนูหมกัแบบโบราณและน�้าอ้อย สามารถน�ามาใช้แทนปนูขาว

ในเรือนไทใหญ่โบราณได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้มากขึ้น 

เนื่องจากปูนซีเมนต์ขาวผสมปูนหมักแบบโบราณแห้งเร็วกว่าปูนขาวหลายเท่า และยัง

สามารถใช้สื่ออารมณ์ของวสัดอุอกมาได้ใกล้เคยีงกนั นอกจากนี้ ยงัเป็นผลดต่ีอสิ่งแวดล้อม 

เพราะเนื้อปูนซีเมนต์ผสมปูนหมักแบบโบราณและหัวน�้าอ้อยท�าให้ได้สีขาวนวล เพียงแค่

ฉาบไม่ต้องทาสซี�้าได้ผลลพัธ์บนพื้นผวิสขีาวตามต้องการ เป็นการลดกระบวนการท�างาน 

และประหยดัเวลาได้อกีด้วย

ซ้าย พื้นสีไม้ธรรมชาติช่วยขับให้อาคาร

ปูนซีเมนต์ขาวโดดเด่นยิ่งขึ้น

ขวา  บางส ่วนของตัวอาคารเลือกใช ้         

ผนังปูนเปลือยขัดมัน คู ่กับผนังฉาบด้วย     

ปูนซีเมนต์ขาว

ซ้าย ลูกเล่นจากกระจกสีบนหน้าต่างไม้สีเข้ม 

สร้างความน่าสนใจให้กับอาคารสีเอิร์ธโทน   

ได้เป็นอย่างดี

ขวา แสงธรรมชาติบนแนวเสาที่ฉาบปิด      

ผิวด้วยปูนซีเมนต์ขาวให้ความรู้สึกแตกต่าง

กับแสงประดิษฐ ์บนผนังสีขาวนวลตาม      

ทางเดิน สร้างความแตกต่างอย่างกลมกลืน

บน แนวรั้วบันไดโค ้งจากปูนซี เมนต์ขาว   

ประดบัตกแต่งลวดลายดอกไม้งดงามชดช้อย

เป็นระยะ จากตีนบันไดสู่หน้าทางเข้าอาคาร
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THE  RIM
RESORT  CHIANG  MAI
The Rim Resort ที่พร้อมไปด้วยความสวยงามแบบไทใหญ่ขนานแท้ ตั้งอยู่บนพื้นที่          

กว่า 2 ไร่เศษ เลยีบก�าแพงและคูเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่ตั้งของโรงแรมอยู่ใกล้ประตูเมอืง

สวนดอก หนึ่งในห้าประตูเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าเม็งราย โรงแรมอยู่ไม่ไกล

จากท่าอากาศยานนานาชาต ิวดัวาอาราม พพิธิภณัฑ์ รวมทั้งไม่ไกลจากตลาดถนนคนเดนิ

เสาร์-อาทติย์ ทางขึ้นดอยสเุทพ และสถานที่ส�าคญัๆ อกีมาก 

โรงแรมแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความซับซ้อนละเอียดอ่อนของการออกแบบและก่อสร้าง            

มีการใช้ไม้และปูนซีเมนต์ขาวผสมปูนหมักแบบโบราณและน�้าอ้อยเป็นส่วนประกอบหลัก         

ของอาคารได้อย่างงดงาม ภาพแรกที่สะกดผู้มาเยอืน คอื หลงัคาไม้ซ้อนหลากชั้นบนเสา

คอนกรตีตกแต่งผวิด้วยปนูซเีมนต์ขาวผสมปนูหมกัแบบโบราณหลายต้นใหญ่ ตามลกัษณะ

ดั้งเดิม เมื่อผ่านส่วนต้อนรับสู่สระว่ายน�้าที่ล้อมด้วยตัวอาคารที่ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาว     

จะได้พบกบัสวนไม้เมอืงร้อนที่น�าบรรยากาศธรรมชาตมิาชกัชวนเข้าไปสมัผสัห้องพกัที่ต่าง

ถูกเรยีกขานด้วยชื่อดอกไม้ อย่างดอกชบา ดอกดาหลา และดอกมณฑา ทั้ง 36 ห้อง 

เสาหลักและผืนผนังฉาบขาวสีชานอ้อยตอบรับกับสไตล์การตกแต่งภายใน ที่เน้น         

ความหรหูราแบบเรยีบง่ายและอ่อนช้อยได้เป็นอย่างด ีเตยีงไม้ที่มรีปูแบบเหมอืนตั่งโบราณ 

วางสง่าอยู่บนพื้นปูนซเีมนต์ขาวผสมสขีดัมนัสลบัแผ่นไม้ ช่วยเตมิบรรยากาศอบอุ่นให้กบั

ห้อง ผ้าม่านสีอ่อนได้มาช่วยเป็นส่วนลดทอนความแข็งของวัสดุตกแต่งอื่นๆ กระจกส ี            

จากภายนอกอาคารได้ถูกน�ามาใช้เพื่อแต่งแต้มสสีนั เพิ่มความน่าสนใจให้กบัภายในห้อง 

คู ่กับผนังฉาบซีเมนต์ขาวสีนวล และงานตกแต่งจากไม้เนื้อแข็งสีเข้ม นอกจากนี้               

งานหัตถกรรมชิ้นน้อยใหญ่ ยังถูกบรรจงวางตกแต่งไว้ในห้องพัก สร้างเรื่องราวให้แต่ละ    

มมุห้องอกีด้วย 

การบรกิารของโรงแรมมคีวามพเิศษโดดเด่น ด้วยบรกิารบทัเลอร์ส่วนตวั ที่เป็นจดุศนูย์รวม 

การบรกิารทกุอย่างที่ผูเ้ข้าพกัต้องการ และร้านอาหาร The Canal บรกิารอาหารไทยประยกุต์ 

ที่เน้นในคณุภาพของทกุเครื่องปรงุด้วยเมนทูี่คดิค้นพเิศษจากทางโรงแรมเอง อาหารทกุจาน 

จดัเสริ์ฟคู่กบับทเพลงสบายๆ ในบรรยากาศที่รายล้อมด้วยกลิ่นอายแบบไทใหญ่ เสมอืน

กบัได้ย้อนไปในยคุโบราณกาล

ซ้าย สระว่ายน�้ากระเบื้องสีครามตัดด้วย    

เส้นขอบสระที่ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาว เชื่อม

สายตาไปสู่ตัวอาคาร

ขวา เพิ่มความอบอุ่นให้อาคารด้วยเฟอร์-    

นิ เจอร ์ ไม ้สี เข ้ม และลวดลายอ่อนช ้อย        

ของกระเบื้องลายพรมสไตล์ Colonial        

ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเป็นส่วนผสม     

ในการหล่อ ขวา พื้นปูนซีเมนต์ขาวขัดมันสีเอิร ์ธโทน      

ตดักบัแนวไม้ธรรมชาต ิเพิม่ความอบอุน่ให้กบั    

ห้องพัก
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ความหลงใหลในความงามแบบโบราณ สร้างบรรยากาศชวนประทับใจได้เสมอ 

ความคลาสสิกในอาคารฉาบขาวตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่           

โดดเด่นด้วยผืนผนงัสีขาวนวลที่ไม่ได้เห็นทั่วไปในอาคารแบบปัจจุบัน เคล็ดลับ

ในการสร้างพืน้ผวิสขีาวสวยนี ้คอื การผสมปนู “เสอื ซเีมนต์ขาว ฉาบสตูรพเิศษ” 

กับปูนหมักแบบโบราณและหัวนํ้าอ้อยสด โดยมีสูตรการผสมอยู ่ที่ “เสือ        

ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” 1 ส่วน ปูนหมัก 2 ส่วน ทราย 3 ส่วน น้ํา 5 ส่วน 

โดยก่อนการฉาบให้ผสมหัวนํ้าอ้อยสดลงในผงปูนก่อน และคอยฉีดพ่นนํ้า        

เป็นระยะขณะที่ฉาบปูน เพื่อกันไม่ให้ปูนฉาบแห้งเร็วเกินไป โดยพื้นผิวฉาบ     

ต้องอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อกันแดดและฝนทําลายผิวที่ยังไม่แห้งดี  

จากนัน้ปล่อยให้พืน้ผวิแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วนัก่อนขัน้ตอนต่อไป ข้อแนะนาํ

สุดท้ายคือควรใช้ปูนที่ผสมด้วยสูตรนี้ให้หมดภายในหนึง่วัน

ซ้าย ชิ้นงานศิลปะตกแต่งบนผนงัฉาบด้วย

ปูนซีเมนต์ขาวผืนใหญ่เพียงชิ้นเดียว สร้าง

ความโดดเด่นให้กับระเบียงไม้ในห้องพักได้เป็น

อย่างดี

AMAZING TIPS & TRICKS 
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MICHEL  &
RUTHAIRAT
DAUGUET
RESIDENT

Location: ถนนรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10250

Owner: Mr. Michel Dauguet 

Architects: คุณอําไพฤทธิ์ ตั้งนพวรรณ์

บริษัท เดอะคอสโมเฮ้าส์บิลเดอร์ จํากัด 

Interior Designers: คุณอําไพฤทธิ์ ตั้งนพวรรณ์

และ Mr. Nicolas Maric
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PROJECT
DESCRIPTION
บ้านพกัอาศยัสองชั้นที่ตกแต่งภายในผสมผสานกลิ่นอายวฒันธรรมตะวนัตกพบตะวนัออก 

ด้วยสสีนัที่ชดัเจนในการออกแบบ การตกแต่งภายในแต่ละห้องที่มคีวามโดดเด่นไม่แพ้กนั 

สร้างบรรยากาศให้แต่ละพื้นที่ใช้สอยมีเรื่องราวเฉพาะตัวแต่ไม่แตกแยก แม้ทุกห้อง           

จะเลือกใช้สีที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง แต่ด้วยความต่อเนื่องของวัสดุปูนฉาบแต่งผิวบางส ี        

จงึสามารถเชื่อมความสมัพนัธ์ของทกุห้องในบ้านได้อย่างลงตวั

THINK
DIFFERENCE
จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของเจ้าของบ้านนักเดินทาง คุณสามีชาวฝรั่งเศส         

และศรีภรรยาชาวไทย ได้ร่วมกันใส่ความเป็นตัวตนของทั้งสอง ลงในบ้านแสนรักหลังนี้ 

แนวคิดในการออกแบบเน้นการผสมผสานความชอบในสีสันจากหลากหลายสไตล์          

มารวมตัวกัน แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบการตกแต่งหลากหลายทั้งบาหลี ฝรั่งเศส      

ตอนเหนือ และไทย โดยในแต่ละห้องมีวิธีในการเลือกใช้สี จากการค�านึงถึงปริมาณ       

แสงตกกระทบที่สร้างบรรยากาศส�าหรับพื้นที่ใช้สอยนั้นๆ เช่น ในห้องอาหาร เลือกใช้        

สเีหลอืงมสัตาร์ดเพื่อให้ห้องดสูว่างและช่วยให้เจรญิอาหาร สแีดงอฐิในห้องน�้า สร้างความ

รู้สกึลกึลบัและเป็นส่วนตวั

ขวา ภายนอกบ้านสไตล์โมเดิร์น เน้นการ

ตกแต่งด้วยวัสดุและสีเอิร์ธโทน
ซ้าย รั้วภายนอกตกแต่งด้วยปูนเปลือย      

ขัดมัน ก่อสร้างง่ายและทนทาน แถมเข้ากับ

บรรยากาศบ้านสไตล์โมเดิร์น

กลาง ห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อสู ่ห้องอาหาร 

ตกแต่งผนงัด้วยปูนฉาบผิวบางสีอิฐตัดกับ 

สีเหลืองมัสตาร์ด
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
การตกแต่งภายในของบ้านหลากสีสันและวัฒนธรรมหลังนี้ เลือกใช้การตกแต่งด้วย         

ปนูฉาบแต่งผวิบางส ีโดยเลอืกใช้เทคนคิป่ันด้วยผ้า เพื่อให้พื้นผวิสมัผสัแสดงผวิสทีี่ไม่เรยีบ

สม�่าเสมอ ให้บรรยากาศแบบสบายๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับพื้นและ       

ผนงัปูนเปลือยที่จัดวางคู่กับผนงัปูนฉาบแต่งผิวบางสี ชูให้ผนงัฉาบสี พระเอกของห้อง      

โดดเด่นขึ้นอย่างง่ายๆ และเพื่อสร้างความอบอุน่อย่างกลมกลนืให้กบัทกุห้อง เจ้าของบ้าน

เลือกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้บุผ้าสีสันสดใส เพื่อให้ตัดกับสีผนงัพื้นหลัง สร้างความ    

แตกต่างอย่างลงตวัได้อย่างน่าสนใจ 

ซ้าย มุมห้องสมุดกะทัดรัด ตกแต่งแบบดิบๆ 

ด้วยชั้นวางไม้ในโครงเหล็ก ตัดกับผนัง       

ปูนฉาบสีเขียว

ขวา ประตูไม้โบราณสีเข้มตัดกับผนงัปูนฉาบ

สีแดงอิฐ ชวนให้นกึถึงบ้านในโมร็อกโก

ซ้าย ห้องน�้าตกแต่งด้วยปูนเปลือยขัดมัน      

คู่กับผนงัปูนฉาบสีแดงอิฐ สร้างบรรยากาศ  

ผ่อนคลายแบบลึกลับ
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MICHEL  &  RUTHAIRAT
DAUGUET  RESIDENT
ภายใต้กรอบช่องแสงที่ล้อแบบคานหินในสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสโบราณ คือประตูไม้       

บานใหญ่จากบาหล ีซึ่งเป็นทางเข้าหลกัสู่ตวับ้านที่ผสมผสานการตกแต่งจากหลากหลาย

วฒันธรรม จากห้องอาหารที่เชื่อมต่อไปสู่ห้องครวัแบบเปิดโล่ง สเีหลอืงมสัตาร์ดถูกเลอืก

ใช้เป็นสีหลัก ในการตกแต่งผืนผนังปูนฉาบแต่งผิวบางสี เพื่อสร้างความสดใสตั้งแต่         

ก้าวแรกที่ผ่านเข้ามาภายในบรเิวณบ้าน พื้นปนูเปลอืยขดัมนัถกูจบัคูก่บัโต๊ะทานอาหารไม้

สธีรรมชาตสิไตล์วนิเทจ สม่ีวงของผ้าบเุก้าอี้ทานอาหาร ตดักบัสเีหลอืงของผนงัอย่างชดัเจน 

แต่กลบัดูลงตวัอย่างไม่ขดัเขนิ 

เชื่อมกบัห้องทานอาหาร คอืห้องรบัแขกที่ส่วนมากใช้เป็นห้องนั่งเล่นมากกว่า เฟอร์นเิจอร์

ไม้สีเข้มจึงถูกเลือกมาคู่กับผนงัปูนฉาบสีแดง เพราะต้องการให้สีช่วยสร้างบรรยากาศ

สนกุสนาน และให้แสงที่ไม่สว่างเกินไปในการชมภาพยนตร์ และสีโทนนี้สามารถใช้สร้าง

ความรู้สึกอบอุ่น เหมาะกับการต้อนรับผู้มาเยือน อีกทั้งเป็นมุมส�าหรับพักผ่อนได้เป็น    

อย่างด ีแตกต่างจากห้องอ่านหนงัสอืที่ต้องการแสงสว่างมาก จงึเลอืกใช้ผนงัปนูฉาบสเีขยีว      

สบายตา เป็นพื้นหลงัของชั้นวางหนงัสอือะลูมเินยีมรมควนั ในสไตล์ฝรั่งเศสวนิเทจ ที่สั่ง

ท�าจากเวยีดนามเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะ

ห้องสีเด่นอีกห้อง คือห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน�้าในตัว ประตูโบราณบานงาม เจ้าของ         

เลอืกมาเองกบัมอืจากร้านไม้เก่าในบาหล ีตั้งเด่นคู่กบัผนงัปูนฉาบสอีฐิที่ชวนให้ความรู้สกึ

ลึกลับน่าค้นหา เมื่อเปิดประตูบานนี้จะผ่านไปสู่พื้นที่ห้องน�้ากว้างที่เปิดให้แสงธรรมชาต ิ

เข้ามากระทบผนงัสอีฐิ สร้างมติใิห้ห้องน�้าเกดิความรูส้กึผ่อนคลายให้ความรูส้กึเป็นส่วนตวั 

ต่างจากห้องน�้าชั้นล่างสไตล์โมเดริ์นที่ต้องการให้ห้องน�้าขนาดเลก็ดูกว้าง สว่าง และเป็น

มติรกบัผู้ใช้ โดยการเลอืกใช้ผนงัปูนฉาบสเีขยีวอ่อนคู่กบัผนงัปูนเปลอืยขดัมนั

บ้านหลังน้อยที่เต็มไปด้วยความต่างของสีสันในแต่ละมุมหลังนี้ สร้างอารมณ์ที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะให้กับพื้นที่ใช้สอยเป็นอย่างดี ช่วยให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้าน           

มหีลากหลายอารมณ์ สร้างความตื่นตาให้กบัแต่ละพื้นที่เสมอ พื้นผวิที่ไม่เรยีบสม�่าเสมอ 

ร่วมกับสีสันที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศแปลกใหม่ได้ด้วยวิธีง่ายๆ ถือเป็นการตกแต่ง

ให้บ้านสนกุได้อย่างสบาย

ซ้าย โทนสีร้อนอย่างผนงัสีเหลืองมัสตาร์ด 

ตัดกับสีม่วงของเก้าอี้ ในห้องอาหาร  โล่ง   

ชวนให้เจริญอาหารมากขึ้น 



42  THE
SENSE OF
WALLS  

43  THE 
SENSE OF
WALLS 

สีสันจัดจ้านบนผนังปูนฉาบ “เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางสี” โดดเด่น        

และคงทนได้ด้วยเคลด็เลก็ๆ แต่ไม่ลบั อย่างการลงน�า้ยาเคลอืบบนพืน้ผวิฉาบ 

ที่ท�าหน้าที่ป ้องกันคราบสกปรกและการซึมผ่านของน�้าจากภายนอก           

ทางเลอืกแรกคอื การใช้แปรงหรอืลกูกลิง้ทาน�้ายาเคลอืบกนัน�้าให้ทัว่บรเิวณ

ผนงัปูนฉาบแต่งผิวบางสี โดยทารอบแรกทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงและทาทับอีกรอบ

ตอนที่ชั้นแรกยังหมาดๆ อยู่ แต่บางครั้งการใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง อาจท�าให้

เกิดคราบรอยต่อระหว่างทาได้ หากต้องการเลี่ยงปัญหานี้ ให้เลือกใช้         

การพ่นน�า้ยาเคลอืบผวิแทน เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาเรือ่งรอยต่อแล้ว    

ยังช่วยให้การดูดซึมน�า้ยาเคลือบกันน�า้สม�่าเสมอ ไม่เกิดรอยด่างด�าหรือเป็น

จุดอีกด้วย

ซ้าย ห้องครัวที่เชื่อมต่อจากห้องอาหาร    

ยังเน้นการตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวบาง    

สีเหลืองมัสตาร์ดเข้ากัน

ขวา สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับแต่ละพื้นที่

ใช้สอยด้วยการเปลี่ยนสีในแต่ละห้อง เช่น  

ห้องน�้าที่เลือกใช้สีเขียวสว่างในการตกแต่ง

ด้วยผนงัปนูฉาบแต่งผวิบางขาว ตดักบัผนงั

และเคาน์เตอร์ปูนเปลือยขัดมัน

AMAZING TIPS & TRICKS 



44  THE
SENSE OF
WALLS  

สัมผัสจากรสชาติอาหารนุ่มลิ้น ไม่เพียงแต่สร้างความรื่นรมย์ให้กับการชิมลิ้มลอง   

ในความอร่อยรส หากแต่เป็นการสร้างจนิตนาการและเพิ่มความประทบัใจให้น่าจดจ�า

เกนิกว่ารสชาตอิาหารอกีด้วย ความละเอยีดในการคดัสรรวตัถดุบิเครื่องปรงุ ร่วมกบั

ความใส่ใจในการผสมผสานและปรุงแต่ง คือสูตรส�าเร็จของรสชาติอันกลมกล่อม    

เช่นเดียวกับร้านอาหารที่ตั้งใจออกแบบและตกแต่ง ด้วยปูนซีเมนต์แต่ละประเภท 

สร้างสไตล์ให้แต่ละร้านมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั พร้อมกบัช่วยชูรสให้อาหารจานอร่อย

โดดเด่น ผสมผสานรสนยิมกบับรรยากาศได้อย่างลงตวัT TASTE
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SAWAREE
Society

Location: 1081/5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 08-5808-5805 

Owners: คุณพิเชษฐ์ เดชผิว และคุณหนึ่งฤทัย วงศ์สุกดี

Architects / Interior Designers: คุณศักดิ์รวี บุญญานันต์

และคุณจีรชัย เจริญศิริวรกุล

b.u.d. Design Studio Co., Ltd.
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PROJECT
DESCRIPTION
SAWAREE Society ร้านอาหารสบายๆ ไอเดยีเก๋ ที่ต้องการสร้างพื้นที่เพื่อชกัชวนคนเมอืง         

ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเหมือนเป็นคนในชุมชนเดียวกัน ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์น 

รองรบักว่า 200 ที่นั่ง ตั้งอยูู่ตดิถนนพหลโยธนิ ใกล้สถานรีถไฟฟ้าสนามเป้า บนพื้นที่ 150 

ตารางเมตร ต่อเตมิและตกแต่งด้วยวสัดนุ้อยชนดิ โดยเลอืกใช้ปูนซเีมนต์เทาซึ่งไม่ปรงุแต่ง

สสีนัใดๆ  ในส่วนพื้นและผนงัปูนเปลอืยขดัมนั ควบคู่กบัเหลก็ กระจก และพื้นไม้ ภายใน

อาคารจึงเปรียบเสมือนผ้าใบผืนใหญ่ให้กับเฟอร์นิเจอร์หลากรูปแบบ และงานศิลปะ           

ที่ผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนมาจดัแสดงอยู่เสมอ

THINK
DIFFERENCE
การตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ลอฟต์ เป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการ

สร้างความเป็นกนัเองให้กบัผูค้นที่แวะเวยีนมาแบ่งปันประสบการณ์กบัเพื่อนฝงู พื้นที่สไตล์ 

โมเดิร์น ลอฟต์ จึงเหมาะที่จะน�ามาใช้เพื่อสร้างพื้นที่ต่อเนื่องทั้งในแนวราบและแนวตั้ง    

โดยความท้าทายอยู่ที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเดิมที่ดูเก่าและไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ 

ร้านอาหารสมยัใหม่ แต่ด้วยความโชคดทีี่บางส่วนของอาคารเดมิเป็นบ้านไม้สขีาว ตกแต่ง

ด้วยพื้นผิวปูนเปลือยบางส่วน การออกแบบจึงเริ่มจากการต่อยอดพื้นที่ปูนเปลือยเดิม     

ด้วยการเชื่อมพื้นที่ของปูนซีเมนต์เทาเข้ามาสู่พื้นที่ในส่วนต่อเติม กลายเป็นงานสไตล์          

โมเดริ์น ลอฟต์ อย่างลงตวั 

บน มุมด้านหน้าร้าน ที่ตั้งใจสร้างความ    

เชื่อมต่อให้พื้นที่ด้วยการใช้ผนังปูนเปลือย   

ขัดมันเป็นพระเอกตั้งแต่ภายนอกอาคาร     

จนไปถึงภายใน โดยกั้นสัดส่วนด้วยกระจกใส

ซ้าย พื้นที่ส�าหรับวงดนตรีถูกจัดวางแบบ

ง่ายๆ โดยมีผนังปูนเปลือยเป็นฉากหลัก 

สร้างความโดดเด่นให้กับนักดนตรีได้เป็น 

อย่างดี

ขวา เพิ่มความน่าสนใจให้การตกแต่งแบบ    

ดิบๆ ด้วยผนังก่ออิฐโชว์แนวแตกต่างแบบ

กลมกลนืด้วยเฟอร์นเิจอร์หลากหลายทีต่ัง้ใจ

ให้ไม่เข้าชุดกัน
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
เพื่อความกลมกลนืกบัสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เป็นอาคารตกึแถว โครงอาคารทรงเหลี่ยมเดมิ 

จึงยังถูกใช้เป็นโครงสร้างหลักในการออกแบบ วัสดุหลักของพื้นและผนงัทั้งภายในและ

ภายนอกร้าน เลือกใช้ปูนซีเมนต์เทาในส่วนของผนงัและพื้นปูนเปลือย โดยตั้งใจปั่นลง

ลวดลายอย่างไม่ตั้งใจให้อารมณ์แบบโมเดริ์น ออกแนวดบิแต่ไม่หยาบกร้าน มพีื้นผวิและ

สีเทาที่ช่วยขับเน้นความงามโครงสร้างของอาคาร เมื่อรวมกับกระจกบานสูงช่วยเพิ่มมิต ิ

ให้กบัอาคารให้เป็นการรวมตวัของวสัดทุี่ดูเท่และสขุมุอย่างมสีไตล์

ซ้าย พืน้ปนูเปลอืยขดัมนัวาดฝีแปรงวงกว้าง 

ตั้งใจให้ดูเหมือนไม่ตั้งใจ เพิ่มอารมณ์ดิบๆ 

เก๋ๆ ให้กับร้าน

ขวา  สร้างจุดเด่นให้ผนังปูนเปลือยด้วย    

ภาพเขียนเก๋ เพียงหนึ่งชิ้น ผสมกับการ       

จัดแสงอีกนดิ ก็ช่วยท�าให้มุมเรียบเด่นขึ้นมา

อย่างง่ายๆ

บน ผสมผสานความเรียบดิบสไตล์โมเดิร์น 

ลอฟต์ กับเฟอร์นิเจอร์โบราณรูปแบบต่างๆ 

ช่วยแต่งเติมเรื่องราวให้กับอาคารสมัยใหม่   

ได้เป็นอย่างดี 
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SAWAREE
Society
SAWAREE Society ตั้งใจออกแบบให้เป็นทั้งร้านอาหาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้คน          

และแกลเลอรีขนาดย่อม ที่นี่เปรียบเสมือนสถานที่เพื่อใช้แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปัน

ประสบการณ์ ภายในชั้นบนของร้านอาหารจัดเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะแขนงต่างๆ     

ของนกัศึกษา รวมไปถึงการฉายภาพยนตร์สั้น กิจกรรมดนตรี และงานแสดงของสะสม 

หรอืแม้กระทั่งการจดั Workshop แลกเปลี่ยนความรู ้SAWAREE Society จงึเป็นอกีหนึ่งพื้นที่

ที่เปิดกว้างให้ใครต่อใครมาต่อยอดความคดิ แบ่งปันไอเดยี ในบรรยากาศสบายๆ 

พื้นที่เปิดโล่งจงึเป็นที่มาของรูปแบบร้านอาหารสไตล์โมเดริ์น ลอฟต์ ที่ SAWAREE Society 

ต้องการเน้นให้เป็นชมุชนที่ชวนกนัมาเปลอืยความคดิ แลกเปลี่ยนมมุมองใหม่ๆ การตกแต่ง

จึงเน้นการเลือกใช้เหล็ก ไม้ กระจก ผสมผสานกับความดิบโมเดิร์นของปูนเปลือย        

แสดงธรรมชาตใินวสัด ุร่วมกบัการเปลอืยท่อร้อยสายไฟ เพิ่มอารมณ์ดบิให้กบัการตกแต่ง

แบบทนัสมยัอกีด้วย แม้แต่ละพื้นที่จะมกีารแยกส่วนการใช้สอย แต่การเชื่อมต่อของพื้นที่ 

ช่วยท�าให้ผู ้มาเยี่ยมเยือนรู้สึกเป็นกันเองและไม่อึดอัด เหมือนมาทานข้าวกับเพื่อนๆ           

ที่คุ้นหน้า แม้จะไม่รู้จกักนัทกุโต๊ะกต็าม

เฟอร์นิเจอร์สีเอิร์ธโทนถูกน�ามาจัดวางสลับกับเฟอร์นิเจอร์สีสดเป็นระยะ เพื่อสร้างความ 

น่าสนใจให้กับแต่ละมุม จักรยานโบราณ และภาพเขียนหลากสี ได้มาเป็นส่วนเติมเต็ม    

ให้กับร้านอาหารเก๋แห่งนี้ โดยมีพื้นผนงัปูนเปลือยจากปูน “เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท”        

ที่ขัดมันเป็นลวดลายแบบสุ่มคู่กับโครงสร้างเหล็กทาสีด�ากับกระจกใสทรงสูงเป็นพื้นหลัง 

ส่งให้ของตกแต่งทกุชิ้นดูโดดเด่นเป็นตวัของตวัเอง ผนงัก่ออฐิแนวเปลอืยถูกน�ามาแทรกไว้

ในบางมมุ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบัอาคารสไตล์โมเดริ์น ลอฟต์นี้ จากพื้นที่โล่งที่เชื่อม

ต่อการใช้สอยต่างประเภท รวมไปถงึการผสมผสานการตกแต่งจากวสัดตุ่างๆ สะท้อนถงึ     

แนวความคิดที่ต้องการเชื่อมต่อความคิดของผู ้คน แบ่งปันเรื่องราวระหว่างกันของ 

SAWAREE Society ได้เป็นอย่างดี

บน ทางเดินยาวและแคบดูสนุกสนานขึ้น      

เมื่อเห็นเรื่องราวและรูปภาพประดับตกแต่ง    

ที่ผนงัปูนเปลือยระหว่างทางไปห้องน�้า

ล ่าง มุมทานอาหารสบายๆ ใต ้หลังคา       

โปร่งสูง ลดความจ�าเจด้วยการผสมสไตล์

เฟอร์นิเจอร์หลากหลายแบบ เติมความสนกุ

ด้วยภาพเขียนสีสันสดใส

ซ้าย เฟอร์นิเจอร์เรทโทรสีสดตัดกับพื้น      

ปูนเปลือยดิบ สร้างความแตกต่างแบบสนกุๆ

ให้กับงานสไตล์โมเดิร์น ลอฟต์
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ใครจะไปคิดว่าของใช้ประจําวันอย่างแว็กซ์ขัดรองเท้า จะช่วยให้งาน           

ปูนเปลือยดูดีแปลกตาขึ้นมาได้ ที่ SAWAREE Society เลือกใช้แว็กซ์สีดํา        

มาผสมในช่วงขัน้ตอนการขดัลงเงาบนงานฉาบจากปนู “เสอื ซเีมนต์ ก่อ ฉาบ เท” 

หลงัจากทีพ่ืน้ผวิปนูแห้งสนทิให้ใช้ผ้าดบิสะอาดป่ันขดัผวิ ความร้อนทีเ่กดิจาก

การปั่นผ้าดิบเป็นวงกลับไปมา จะช่วยให้พื้นผิวขึ้นมันเป็นเงาสวย จนแทบ  

จะนกึไม่ถึงเลยว่าของใช้ใกล้ตัว ก็สามารถมาเพิ่มความน่าสนใจให้ผืนผนงั   

ได้อย่างง่ายดาย เพิม่เตมิให้ผวิปนูเปลอืย สร้างบรรยากาศดบิๆ แบบโมเดร์ิน 

ช่วยสร้างมิติและลวดลายแปลกตา ดูเก๋มีสไตล์ยิ่งขึ้น

ซ้าย สร้างความต่อเนื่องจากผนังและพื้น     

ปนูเปลอืยด้วยเคาน์เตอร์บาร์ปนูเปลอืยขดัมนั

ขวา แต่งเติมลวดลายด้วยสติ๊กเกอร์เก๋ๆ     

ลงบนผนงัปูนเปลือย ท�าให้ห้องน�้าธรรมดา

ไม่ธรรมดาได้ง่ายๆ

AMAZING TIPS & TRICKS 
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THE  VIEW
BEACH  BAR

& RESTAURANT
PATTAYA

Location: 23/4 ซอยนาจอมเทียน 14 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

โทรศัพท์ 0-3825-5678 

Owner: คุณธนิต ชุมแสง

Architects / Interior Designer: บริษัท แผลงฤทธิ์ จํากัด

www.view-goodview.com
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PROJECT
DESCRIPTION
บรรยากาศสบายๆ รมิหาดทรายพทัยาใน The View Beach Bar & Restaurant Pattaya   

ร้านอาหารทะเลที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนแวะมาทานข้าวที่บ้านพักตากอากาศ      

มชีานพกักว้างส�าหรับนั่งกนิลมชมท้องน�้า และตวัอาคารที่ตกแต่งด้วยปูนซเีมนต์ขาวผสม

ทรายท้องถิ่นให้บรรยากาศแบบบ้านรมิทะเล ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600 ตารางเมตร ด้วยความ

สบายๆ ของการตกแต่งที่เรยีบง่ายแต่ดดู ีสไตล์โมเดร์ิน ผสมผสานกบัลกัษณะพื้นถิ่น ท�าให้         

The View Beach Bar & Restaurant Pattaya เป็นความลงตวัของธรรมชาต ิความทนัสมยั 

และความงามแบบบ้านรมิทะเล สร้างความประทบัใจให้ผู้มาเยอืนได้เป็นอย่างด ี 

THINK
DIFFERENCE
The View Beach Bar & Restaurant Pattaya ร้านอาหารในเครอื Good View ซึ่งเป็นที่รู้จกั

ทั้งในกรงุเทพฯ เชยีงใหม่ และเวยีงจนัทน์ เน้นจดุเด่นของทกุสาขาจาก Good View คอื    

ในเรื่องบรรยากาศของร้านอาหารที่ตั้งใจผสมผสานกบัววิทวิทศัน์ของแต่ละที่ตั้ง The View 

Beach Bar & Restaurant Pattaya จงึเน้นการออกแบบให้ร้านอาหารมคีวามกลมกลนืกบั  

สิ่งแวดล้อม ด้วยอาคารขนาดเลก็ความสูงสองชั้น พร้อมด้วยชานบ้านกว้างส�าหรบันั่งกนิ

ลมชมวิว อาคารปูนที่ตกแต่งอย่างกลมกลืนด้วยปูนซีเมนต์เทาและปูนซีเมนต์ขาวเข้ากับ

บรรยากาศหาดทรายสวย ด้วยการตกแต่งจากวัสดุที่ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติ เช่น           

ผนงัปูนซีเมนต์ขาวผสมกับทรายทะเลท้องถิ่น เพื่อให้กิจกรรมภายในบริเวณร้านเชื่อมต่อ

กบัผนืทรายภายนอก

บน สร้างบรรยากาศสบายๆ แบบชายทะเล 

ด้วยการฉาบตกแต่งผนงัจากปูนซีเมนต์ขาว     

เพิ่มความน่าสนใจด้วยหน้าต่างสี่ เหลี่ยม   

วงกบไม้ที่จัดวางแบบอิสระ

บน ผนงัภายนอกฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์

ขาวผสมทรายธรรมชาต ิเพือ่ความกลมกลนื    

กับชายหาดด้านหน้า
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
ด้วยความตั้งใจที่ต้องการให้ตวัอาคารเป็นเพยีงสถานที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูค้น

เท่านั้น จงึไม่ต้องการให้สิ่งปลูกสร้างโดดเด่นเกนิหน้าธรรมชาต ิThe View Beach Bar & 

Restaurant Pattaya จึงเลือกแสดงโครงสร้างจากปูนซีเมนต์ ในการออกแบบในลักษณะ    

แบบเปิดโล่ง (Open Space) โดยเน้นโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนร่วมกับพื้นไม้และฝ้าไม้ระแนง 

ช่วยดึงลักษณะแบบพื้นถิ่นมาผสมผสาน เติมเต็มด้วยผนังภายในที่ตกแต่งด้วย               

การฉาบจากปูนซีเมนต์ขาว โดยใช้เทคนคิปั่นผิวผนงัให้หยาบเล็กน้อยเพื่อโชว์เม็ดทราย        

สร้างบรรยากาศสบายๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยผนงัที่เชื่อมหาดทรายกับตัวอาคารได้รับ      

การตกแต่งผนงัฉาบจากปนูซเีมนต์ขาวผสมทรายพื้นถิ่นสีน�้าตาลอมชมพู ท�าให้ตัวอาคาร

เสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของชายหาดและท้องทะเลอย่างไม่ขดัตาขดัใจ

ซ้าย  พื้นที่ท ้องหลังคาสีฟ้าเข ้มผืนใหญ่       

รับกับพื้นเทอร์ราซโซสีด�า ท�าให ้ โคมไฟ           

ดูโดดเด่นมากขึ้น

ขวา พื้นเทอร์ราซโซสีด�าขับให้เฟอร์นิเจอร์ไม้

ดูสว่างขึ้นยามต้องแสงธรรมชาติ
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THE  VIEW  BEACH  BAR
&  RESTAURANT  PATTAYA
The View Beach Bar & Restaurant Pattaya ร้านอาหารและบาร์  ริมทะเลสวยบนพื้นที่      

600 ตารางเมตร นอกจากร้านอาหาร ภายในพื้นที่ยงัประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลกึ 

และโรงเรยีนสอนวนิด์เซริ์ฟ อมรา วอเตอร์ สปอร์ต เมื่อเดนิผ่านผนงัไม้สสีนัต่างๆ ไปยงั

ลานด้านหน้าจะพบเก้าอี้ม้านั่งยาว คล้ายสนามหญ้าหน้าบ้านรับลมริมทะเล อีกด้าน      

เป็นโต๊ะและเก้าอี้แบบชิงช้า สามารถมองเห็นหาดทรายและท้องทะเลได้อย่างสวยงาม      

ที่นี่เปิดให้บริการอาหารนานาชาติและซีฟู ้ดตั้งแต่ 11 นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืน พร้อม       

เครื่องดื่มและเสยีงเพลงอะคูสตกิฟังสบายๆ 

อาคารโครงสร้างปูนซีเมนต์เทาสองชั้น ประกอบด้วยเสาคอนกรีตเปลือยกลมขนาดใหญ่       

รับน�้าหนักพื้นและหลังคาปั้นหยามุงจาก สื่อลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบไทย        

ร่วมกบัลกัษณะอาคารที่เปิดโล่ง แบบอาคารในภูมอิากาศร้อนชื้น ทะเลและหาดทรายคอื

แรงบันดาลใจส�าคัญในการออกแบบ ความโค้งมนในเสากลมและมุมอาคารที่ลบเหลี่ยม 

ดึงมาจากลักษณะเส้นโค้งของเกลียวคลื่น รวมทั้งผืนผนงัฉาบด้วยปูนซีเมนต์ขาวผสม   

ทรายทะเลหยาบช่วยดึงลักษณะเด่นของหาดทรายให้สัมพันธ์กับตัวอาคาร ในส่วน         

ผนังภายในตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาวฉาบเรียบด้วยเทคนิคตีน�้าลงฟองเข้ากับพื้น              

เทอร์ราซโซสดี�าผนืใหญ่ให้ความรู้สกึผ่อนคลาย 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งโต๊ะอาหาร เก้าอี้ และชิงช้า บ้างจัดแต่งเติมด้วยหมอนอิงสีสดใส         

บ้างตกแต่งด้วยเบาะใบใหญ่ลายสฟ้ีาขาว สร้างความรูส้กึของการผ่อนคลายแถวชายทะเล

ให้ชดัเจนมากขึ้น โคมไฟสสีนัสดใส สร้างบรรยากาศเก๋ๆ ให้กบัยามค�่าคนื สะท้อนกบักระจก

หน้าต่างวงกบไม้ที่มีเป็นระยะ ด้วยที่ตั้งที่โอบล้อมด้วยทะเล ท�าให้ลมเย็นผ่านตัวอาคาร

เปิดโล่งไปสู่ผู้มาพักผ่อนได้เป็นอย่างดี ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมเรียบง่าย ด้วยวัสดุ

ตกแต่งแบบธรรมชาติ ท�าให้ The View Beach Bar & Restaurant Pattaya กลายเป็น           

ที่โปรดปรานของคนรกัทะเลได้เป็นอย่างดี

ซ้าย ฝ้าเพดานไม้ระแนงคลมุพืน้ทีร้่านทัง้หมด 

ตกแต่งด้วยโคมไฟโดยทั่ว ขับกับพื้นเทอร์-

ราซโซสีด�า ช่วยสร้างบรรยากาศสลัวๆ        

ในยามเย็นค�า่ได้เป็นอย่างดี
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คงจะดีไม่น้อยหากดึงชายหาดเข้ามาในบ้านได้ ผิวสัมผัสของเม็ดทรายคู่กับ

สนี�า้ตาลสบายตา สร้างความสงบสบายตาได้เป็นอย่างด ีที ่The View Beach 

Bar & Restaurant Pattaya จึงตั้งใจออกแบบให้หาดทรายเชื่อมต่อเข้ามาสู่

ตัวอาคาร ซึ่งตกแต่งด้วยปูน “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” ผสมกับ    

ทรายทะเล จากแหล่งทรายท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นสีน�้าตาลอมชมพู    

โดยเริ่มต้นจากการคัดเม็ดทรายให้คละขนาด เพื่อสร้างผิวสัมผัสให้ชัดเจน 

สูตรในการผสมปูน “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” 1 ส่วน ต่อทราย           

2 ส่วน เมือ่ผสมปนูฉาบเรยีบร้อยแล้ว จงึฉาบผนงัด้วยการป่ันโดยใช้เกรยีงไม้ 

ซึ่งจะช่วยให้พื้นผิวผนงัฉาบได้โชว์เม็ดทรายให้เห็นมากที่สุด เคล็ด (ไม่) ลับ

อยู่ที่การท�าความสะอาดเกรียงให้ปลอดจากยางไม้ เพื่อไม่ให้เนื้อปูนซีเมนต์

โดนกัดจนท�าให้สีเปลี่ยนแปลงได้

ซ้าย สร้างความน่าสนใจให้ทางเดินเล็กๆ   

ด้วยผนังปูนซีเมนต์ขาวฉาบด้วยเทคนิค        

ตีน�้าลงฟอง ตัดกับแผ่นไม้ตกแต่งผนัง        

ทั้งสองข้างทางเดิน

ขวา บรรยากาศสบายๆ ชายทะเลมีให้เห็น      

ในทกุมมุ ด้วยการตกแต่งวสัดจุากธรรมชาติ

AMAZING TIPS & TRICKS 

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd.
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BAIPAI
THAI  COOKING

SCHOOL
Location: 8/91 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 54 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท์ 0-2561-1404 

Owners: คุณสุวรรณ – คุณวันดี จักรจิต

Architects: คุณเสริมสุข กิจเจริญวงศ์

Interior Designer: คุณนิตยา อัศรานุรักษ์

บริษัท อาร์คิเตคส์ สเปซ จํากัด

www.baipai.com
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PROJECT
DESCRIPTION
อาคารทรงไทยภาคกลางประยุกต์ พร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร     

ตั้งสง่าอยู่บนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ บนถนนช่องนนทรี คือโรงเรียนสอนท�าอาหารไทยใบพาย 

อาคารเรือนไทยใต้ถุนสูง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทยโบราณกับเทคโนโลยี

สมยัใหม่ เหน็ได้จากโครงสร้างคอนกรตีในชั้นล่างผสมผสานเรอืนไม้ในชั้นบน บงัแดดฝน

ด้วยหลังคาจั่วสองชั้น รายล้อมด้วยภูมิสถาปัตยกรรมรวมพันธุ์ไม้ไทย บ่อน�้าพุและ         

สวนครวัสาธติ

THINK
DIFFERENCE
สถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางคือแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบโรงเรียน            

สอนท�าอาหารไทยใบพาย เหตุเพราะเรือนไทยหมู ่คือสื่อที่แสดงความแตกต่างใน          

ความเหมอืนของวถิชีวีติคนไทย เพราะแม้ว่าเวลาและยคุสมยัจะเปลี่ยนไป สงัคมไทยกย็งั

คงความเป็นครอบครัวขยายไว้จนถึงปัจจุบัน และด้วยข้อสังเกตนี้ แนวความคิดใน          

การออกแบบของโรงเรยีนไทยประยกุต์จงึตคีวามหมายเรอืนไทย ด้วยการยดึโครงสร้างและ 

เส้นสายส�าคัญของสถาปัตยกรรมไทยไว้ แต่เลือกใช้วัสดุที่แตกต่างเข้ามาทดแทนในส่วน

แต่งเตมิ เช่น โครงสร้างคอนกรตียกใต้ถนุสูง ถูกดดัแปลงมาเป็นลานสอนท�าอาหาร บนัได

สู่เรือนชั้นบนเปลี่ยนจากไม้เป็นบันไดคอนกรีตผิวปูนขัดมัน พร้อมกันลื่นด้วยไม้เนื้อแข็ง  

และที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การทดแทนผนงัไม้ในเรือนไทยแบบดั้งเดิม ด้วยผนงัปูนฉาบแต่ง

ผวิบางส ี(Color Skim Coat) เพื่อสร้างความแตกต่างมากขึ้น

บน ความเป็นไทยดั้งเดิมสื่อสารผ่านวัสดุ

ก่อสร้างปัจจุบัน สร้างสรรค์เรือนไทย

ประยุกต์ด้วยโครงสร้างคอนกรีตในชั้นล่าง 

ผสมผสานเรือนหมู่ไม้ตามแบบฉบับเรือนไทย

เดิมในชั้นบน

ซ้าย เฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มออกแบบพิเศษ    

เพื่อตอบรับการเรียนท�าอาหารไทย จัดวาง

เรียงบนพื้นปูนเปลือยขัดมัน เข้ากับผนงัปูน

ฉาบสีน�า้ตาลเทา

ขวา โครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ตกแต่ง     

ด้วยผนงัปูนฉาบสีน�า้ตาลเทาและไม้ธรรมชาติ

สีเข้ม สร้างความกลมกลืนให้กับอาคาร

ระหว่างภายนอกและภายใน
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
เรือนไทยประยุกต์เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและเทคโนโลยีการก่อสร้างใน

ปัจจุบัน ด้วยโครงสร้างเสาและคานคอนกรีตเพื่อความคงทน กลุ่มเรือนไม้ชั้นบนที่ม ี       

ห้องแยกจากกัน เชื่อมต่อด้วยชานบ้านไม้และหลังคาทรงสูงปูแผ่นซีเมนต์เคลือบสีแทน

กระเบื้องหม่อม หรือกระเบื้องดินเผาปลายตัดเพื่อป้องกันปัญหาน�้ารั่ว ผนงัตกแต่งด้วย   

ปูนฉาบแต่งผวิบางสนี�้าตาลเทา (Color Skim Coat) ให้ความรู้สกึธรรมชาต ิและยงัทนทาน 

ง่ายต่อการดแูลรกัษา นอกจากนี้ผนงัไม้ตซ้ีอนเกลด็และเฟอร์นเิจอร์ไม้ช่วยสร้างบรรยากาศ

แบบไทยๆ ให้ชดัเจนและสวยงามอกีด้วย

ซ้าย การผสมผสานที่ลงตัวของงานปูน    

และงานไม้ สร้างบรรยากาศบ้านเรือนไทย      

ให้เข้ากบัยคุสมยั ลดความยุง่ยากและช่วยเพิม่

ความคงทนให้กับอาคาร

ขวา พื้นปูนเปลือยขัดมันลงสีด�าขลับตัดกับ

ผนงัปูนฉาบสีน�้าตาลเทา เป็นพื้นหลังให้ตู้ไม้

สไตล์โบราณโดดเด่นได้อย่างกลมกลืน

บน พื้นผนังปูนฉาบผิวบางโชว์ฝีแปรง   

สร้างลวดลายแบบไม่ตัง้ใจให้กบัพืน้ผวิอาคาร  

เป็นอกีวธิทีีช่่วยสร้างบรรยากาศแบบบ้านไทย

ในชนบท
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BAIPAI  THAI
COOKING  SCHOOL
หลักสูตรการท�าอาหาร เมนทูี่หลากหลาย และการผสมผสานวัฒนธรรมไทย คือจุดเด่น 

ของโรงเรียนสอนท�าอาหารใบพาย ซึ่งเป็นเหตุผลให้โรงเรียนเปิดสาขาที่สอง เพิ่มพื้นที่      

การเรียนการสอนให้รองรับนกัเรียนได้มากขึ้น โดยที่โรงเรียนใหม่นี้เน้นการเผยแพร่ศิลปะ

วัฒนธรรมของไทย พร้อมกับวิธีการปรุงอาหารไทยให้เด่นชัดขึ้น ภายในบรรยากาศ             

ที่ผสมผสานลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมไทย ประยุกต์ให้ตอบสนองกับกิจกรรม           

ของโรงเรยีน ส่งเสรมิให้นกัเรยีนชาวต่างชาตไิด้รู้จกัความงดงามและความเป็นไทยในด้าน

อื่นๆ นอกจากการปรงุอาหารไปพร้อมกนั

แม้จะเป็นเรือนไทยที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตทันสมัยและเทคโนโลย ี         

การก่อสร้างสมยัใหม่ แต่หลกัคตใินการออกแบบบ้านพกัอาศยัในวถิไีทยยงัคงอยู่ ทั้งการ

วางผังเพื่อให้รับกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ใต้ถุนสูงโล่งเพื่อให้ลมผ่านสะดวก เป็นส่วน

ครวัและส่วนรบัประทานอาหาร กลุ่มเรอืนหมู่ไม้ชั้นบนยงัคงความคดิของเรอืนหมู่ส�าหรับ

ครอบครวัขยาย ถูกปรบัใช้เป็นห้องเรยีน ศาลารบัรองบนหวับนัไดชานบ้านส�าหรับรบัแขก 

ก็ยังคงจัดใช้อยู่ตามลักษณะเรือนไทยโบราณ รวมทั้งเรือนรับรองริมน�้าที่ยังใช้เป็นพื้นที่

สันทนาการ เรียกได้ว่าพื้นที่เรือนไทยทั้งหมดถูกพัฒนาให้อยู ่ในรูปของพื้นที่ใช้สอย          

เพื่อโครงการนี้อย่างครบถ้วน

ผนงัไม้ตามแบบเรอืนไทยเดมิที่ยากต่อการดแูลรกัษา ถกูเปลี่ยนมาใช้ปนูฉาบแต่งผวิบางสี

น�้าตาลเทา (Color Skim Coat) ด้วยการปั่นผ้าดิบบนผืนผนงัที่ตั้งใจกระจายสีให้ทั่วถึง           

ไม่เท่ากัน ท�าให้ได้ผลลัพธ์ของสีฉาบแบบธรรมชาติ พื้นไม้ที่ไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ       

ถูกแทนด้วยพื้นปูนซีเมนต์เทาขัดมันสีเดียวกับผนัง ในส่วนของห้องครัวสอนท�าอาหาร      

และห้องรับประทานอาหาร ในส่วนทางเดินระหว่างห้อง ใช้ปูนซีเมนต์เทาขัดมันผสม           

สดี�าเทา เพื่อแยกพื้นที่ใช้สอยและช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ 

การเรยีนปรงุอาหารไทยท่ามกลางความงามของบา้นเรอืนไทย ช่วยเสรมิสร้างความเขา้ใจ

ให้กบัผู้ที่ชมชอบในการศกึษาวฒันธรรมที่แตกต่าง เพื่อเข้าใจวถิชีวีติที่มอีทิธผิลต่ออาหาร

การกนิในทกุจาน พื้นที่ใช้สอยและการตกแต่งด้วยวสัดทุี่แสดงความเป็นธรรมชาต ิแสงเงา

ที่กระทบผ่านผนงัใต้ถนุสงู ลมเยน็ที่พดัผ่านบ่อน�้ามาสูห้่องครวัห้องเรยีน จะเป็นเครื่องปรงุ

ส�าคญัให้อาหารไทยมเีสน่ห์ไม่รู้ลมื สร้างความประทบัใจแก่ผู้เรยีนอย่างแน่นอน

บน สร้างจุดสนใจให้กับอาคารเรือนไทย

ประยุกต์ด้วยการตกแต่งผนงัฉาบสีแดงอิฐ   

คูก่บัผนงัสนี�า้ตาลเทาและเฟอร์นเิจอร์ไม้สเีข้ม

ขวา วงกบประตูและหน้าต่างไม้ธรรมชาติ       

สีเข้มขลับคู่กับผืนผนังปูนฉาบสีน�้าตาลเทา   

ได้เป็นอย่างดี
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บรรยากาศของธรรมชาติผสมผสานในการตกแต่งผนงัด้วยเทคนคิง่ายๆ ช่วยให้

อาคารมชีวีติชวีาไม่น่าเบือ่ Baipai Thai Cooking School ฉาบตกแต่งด้วยปนูฉาบ 

“เสอื มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผวิบางส”ี (Color Skim Coat) เหมาะสําหรบังานฉาบตกแต่ง

ขัน้สดุท้ายบนผนงัปนูฉาบเรยีบ วธิฉีาบอย่างง่ายแบบใครทาํกส็วยได้ คอืการป่ัน

แบบสุม่ ตัง้ใจให้หมนุไปคนละทศิคนละทาง ลวดลายเข้มบ้างอ่อนบ้างทาํให้นกึถงึ

ธรรมชาติ สร้างความอ่อนโยนให้กับผนงัฉาบแต่งผิวบางสีได้อย่างดี เพียงสร้าง

วงฉาบที่อยู่ในช่วงแขน พร้อมๆ กับการปั่นเก็บตะเข็บรอยต่อของการฉาบ       

เป็นระยะในขณะที่ปูนยังไม่แห้งดี สุดท้ายจบงานด้วยการเคลือบผิวด้วยน้ํายา

เคลือบชนดิมันหรือด้านตามใจชอบ

บน แสงธรรมชาติส่งผ่านช่องแสงระหว่าง

ผนังปูนช ่วยลดความหนักแน ่นของปูน     

สร้างความรู้สึกให้พื้นที่ดูโปร่งโล่งสบาย 

ล่าง ผืนผนังปูนฉาบแต่งผิวบางสไตล์

ธรรมชาติสีน�้าตาลเทา เชื่อมโยงต้นไม้และ   

แสงสว่างจากพื้นที่ภายนอกเข้ามาสู่ภายใน    

ได้อย่างลงตัว

AMAZING TIPS & TRICKS 



ความหอมหวนจากกลิ่นบ�าบัด ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากวันอันเร่งรีบได้เป็น  

อย่างดี บางครั้งสัมผัสกรุ่นจากกลิ่นโปรดหรือกลิ่นอายจากธรรมชาติผ่านปลายจมูก     

ชวนให้ระลึกถึงความทรงจ�าแห่งความสุข และช่วยเติมความสบายใจให้กับวันวุ่นๆ          

ได้อย่างคาดไม่ถงึ สถานที่พกัผ่อนกายเตมิพลงัใจที่คดัสรรมาแบ่งปันนี้ เน้นการปรนนบิตัิ

ร่างกายอันเหนื่อยล้าผสมผสานการบ�าบัดหลากหลาย รวมถึงจากกลิ่นหอม ทุกรีสอร์ท      

ได้รับการตกแต่งสร้างบรรยากาศความงามให้สถานที่ด้วยปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ        

ก่อให้เกดิสนุทรยีภาพอนักลมกลนืระหว่างความงดงามของสถาปัตยกรรมและการพกัผ่อน

ได้อย่างลงตวัS SCENT
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VERAVIAN
RESORT

Location: 98 หมู่ 15 อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

โทรศัพท์ 08-3111-5678, 08-3111-6789 

Owner: คุณกมล ภู่สกุลพิทักษ์ 

Architects: คุณณฐัพงศ์ เพียรเชลงเอก

บริษัท กูสเบอร์รี่ จํากัด

www.veravian.com
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PROJECT
DESCRIPTION
ใครบอกว่าอาคารหน้าตาโมเดิร์นจะลืมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เวลาเวียน รีสอร์ท 

ตั้งใจออกแบบอาคารสมัยใหม่สไตล์มินิมอลลิสต์ ให้ตัวอาคารปูนซีเมนต์เทาฝังลงไป 

เป็นส่วนหนึ่งของภูเขา และในมุมเล็กๆ ของเนนิเขาสีเขียวขนาด 30 ไร่นี้ เวลาเวียนได้ 

จดัวางห้องพกัแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว 12 ห้อง แทรกตวักบัธรรมชาตพิร้อมพื้นที่สเีขยีว

กว้างขวางเป็นลานกางเต็นท์ส�าหรับผู้นิยมชมชอบบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติได้พักผ่อน

หายใจอากาศโล่งโปร่งสบาย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวถ้าได้จบิกาแฟหอมกรุ่นในแก้วอุ่น

จาก Coffee Time Cafe แล้ว อาจช่วยให้เวลาเดนิช้าลง ได้ผ่อนคลายความคดิ ได้ล่องลอย

ไปกบัโอโซนบรสิทุธิ์ได้เป็นอย่างดี

ซ้าย  อาคารปูนเปลือยทรงสี่เหลี่ยม ตั้งใจ

ออกแบบให้ไม ่โดดเด่นเกินหน้าแนวทิวเขา     

และหญ้าเขียวรอบข้าง

ขวา ทางเข้าโรงแรมทีเ่น้นเส้นอาคารปนูเปลอืย

ในแนวนอน คู่ขนานไปกับแนวภูเขา
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THINK
DIFFERENCE
คดิให้ต่างในวนันี้ คอืความคดิที่ทกุคนควรจะมเีหมอืนๆ กนัในวนัหน้า เวลาเวยีน รสีอร์ท 

พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเก๋เดินทางคู่กับความดีได้โดยไม่ยากเกินไป ด้วยแนวความคิด

แบบเรียบง่ายและยั่งยืน เป็นแรงบันดาลใจหลักของรีสอร์ท ท�าให้เกิดเป็น “The Green 

Resort” ที่เลอืกใช้กงัหนัลมผลติไฟฟ้า หลงัคาหญ้าเขยีวลดอณุหภูมริ้อน และโซลาร์เซลล์    

เกบ็พลงังานแสงอาทติย์มาเป็นส่วนประกอบของอาคารปนูซเีมนต์เทาสนบัสนนุการพกัผ่อน

แบบไม่ท�าร้ายธรรมชาต ิร่วมกบัรปูแบบอาคารที่ตั้งใจออกแบบให้โปร่งโล่งสบาย ให้อากาศ

บรสิทุธิ์ไหลผ่านจนอยากหยดุเวลาที่ดไีว้ที่ “เวลาเวยีน”

PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
เพราะความต้องการให้อาคารดูนอบน้อม ไม่ตั้งตวัเด่นเกนิกว่าต้นไม้และภูเขา ปูนซเีมนต์

เทาตกแต่งในบริเวณพื้นและผนังปูนเปลือยขัดมันเป็นส่วนประกอบหลักของรีสอร์ท         

แต่งเติมอาคารปูนซีเมนต์สไตล์เรียบนิ่งด้วยเสาเหล็กกับพื้นไม้ที่ดูเข้ากับปูนเปลือย            

ได้เป็นอย่างดี บางส่วนเป็นก�าแพงก่ออิฐโชว์แนว เพื่อลดความซ�้าซ้อนของการใช้วัสด ุ    

สร้างให้เกดิความน่าสนใจอกีด้วย เหตผุลหลกัที่เลอืกใช้วสัดปุูน “เสอื ซเีมนต์ ฉาบสูตร

พเิศษ” ในการฉาบแบบปูนเปลอืย ซึ่งใช้เป็นพระเอกในรสีอร์ทนี้ เนื่องมาจากที่ตั้งค่อนข้าง

ไกลจากตัวเมือง การก่อสร้างจึงจ�าเป็นต้องใช้ช่างในพื้นที่ ปูนซีเมนต์คือวัสดุพื้นฐาน           

ที่ทุกช่างรู้จัก และเหมาะสมในการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ และปูนซีเมนต์ยังง่าย         

ต่อการแต่งแต้มเตมิต่อด้วยวสัดตุกแต่ง เพื่อเพิ่มความงามให้กบัอาคารอกีด้วย

บน มุมมองจากสระว่ายน�้าเปิดกว้างไปสู ่

ทิวทัศน์มุมกว้าง

ล่าง บริเวณต้อนรับเปิดโล่งด้วยอาคาร

โครงสร้างเหลก็ พืน้ปนูเปลอืยขดัมนั เชือ้เชญิ

ให้ผู้มาเยือนสัมผัสวิวธรรมชาติภายนอก

บน คาเฟ่สไตล์โมเดิร์นในอาคารปูนเปลือย

ขนาดกะทัดรัด ชวนมานัง่จิบกาแฟยามเช้า

ล่าง ทัง้ตวัอาคารและเก้าอีใ้นสวนต่างเลอืกใช้

วัสดุปูนเปลือยขัดมันเป็นหลัก เพื่อให้เข้ากับ

บรรยากาศของโรงแรม
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ซ้าย เน้นความเรียบง่ายแบบดิบๆ แต่โมเดิร์น

ด้วยโครงสร้างบันไดปูนเปลือยขัดมัน

ขวาบน อาคารที่พักปูนเปลือยฝังตัวอยู่ใน

แนวเนนิเขา เพื่อลดอุณหภูมิของตัวอาคาร       

และยังประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้ง        

โซลาร์เซลล์บนหลังคา

ขวาล่าง พื้นทีี่สีเขียวถูกจัดวางให้ล้อมรอบ      

อาคารที่พักทุกหลัง

VERAVIAN
RESORT
เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลยไปจนถึง

อ�าเภอวังน�้าเขียว ก็จะได้พบกับเวลาเวียน รีสอร์ท ที่พักโมเดิร์นใจกลางธรรมชาต ิ          

ผ่านทางเข้าหน้าโครงการจะพบส่วนต้อนรับที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเนนิเขา ทิวทัศน์แบบ

วิวมุมกว้าง สร้างความประทับใจให้ทุกคนที่มาเยือน บ้านพักจากปูนซีเมนต์เทาทุกหลัง        

ถกูออกแบบให้ซ่อนตวัอยูภ่ายใต้มมุมองของส่วนต้อนรบั ไม่บดบงัทศันยีภาพความสวยงาม

ของริ้วเนนิภูเขาสเีขยีวที่ตดักบัแผ่นฟ้า

ห้องพกัแบ่งเป็น 8 ห้อง ในส่วนของบ้านแฝดที่ฝังลงไปในดนิส่วนหนึ่ง บนหลงัคาแทนที่ด้วย

สนามหญ้า โดยมทีางลงอโุมงค์เลก็ๆ ร่วมกนัระหว่าง 2 ห้อง ส�าหรบับ้านเดี่ยวทั้ง 3 ห้อง 

มีลักษณะคล้ายๆ กับบ้านแฝด แต่มีอุโมงค์ทางเดินเป็นของตัวเอง การตกแต่งภายใน     

ของห้องพักที่นี่เน้นความเรียบง่าย โดยใช้ปูนเปลือยเป็นพระเอกหลักส�าหรับส่วนพื้น       

และผนงั ในส่วนห้องนอนพื้นผิวผนงัปูนเปลือยขัดมันจากปูนซีเมนต์เทาถูกจัดวางคู่กับ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ Built-in ช่วยให้ห้องพักดูอบอุ่นขึ้น ในห้องน�้าริ้วแนวกระเบื้องโมเสส              

สเีอริ์ธโทน ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบัผนงัปูนเปลอืยขดัมนัได้เป็นอย่างดี

ภายนอกห้องพักพร้อมไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย ที่โดดเด่นอยู่ด้านหน้า

โครงการด้วยสญัลกัษณ์ววักระทงิสแีดง คอื ร้านกาแฟ Coffee Time ที่ส่งกลิ่นหอมของกาแฟ

ให้ฟุ้งกระจายต้อนรับผู้มาเยือน จากนั้นจะได้พบกับสระว่ายน�้าเพื่อสุขภาพ ที่เลือกใช้ 

ระบบเกลอืที่เป็นมติรต่อผวิพรรณและเส้นผม ร้านกาแฟ ร้านอาหารและบาร์ ล้วนตกแต่ง

ด้วยสไตล์เรยีบง่ายแต่เก๋ไก๋ด้วยพื้นและผนงัปนูเปลอืยขดัมนั แทรกด้วยการตกแต่งจากวสัดุ

พื้นผิวเย็นๆ อย่างโครงสร้างเหล็กในมุมต่างๆ ผสมผสานความอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

สไตล์โมเดิร์น ตบท้ายด้วยการจัดแสงไฟในยามค�่าคืนให้สาดส่องไปแต่ละมุมห้อง          

สร้างความงามที่แปลกตาให้ผนืผนงัปูนเปลอืยแตกต่างไปจากเวลากลางวนัอย่างสิ้นเชงิ 

จดุเด่นของเวลาเวยีน รสีอร์ท คอืเรื่องการออกแบบเพื่อให้เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม นอกจาก

การจัดวางตัวอาคารให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และทิศทางแดด ลม ฝน เพื่อลด

มลพษิและสร้างอากาศดีๆ  แล้วอปุกรณ์ตวัช่วยอื่นๆ กไ็ด้น�ามาประยกุต์ใช้ กงัหนัลมถูกใช้

เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในห้องพัก มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ          

กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับเครื่องท�าน�้าอุ่น และยังใช้สนามหญ้าแทนหลังคา      

เพื่อช่วยลดอณุหภมูภิายในห้อง ลดการท�างานของเครื่องปรบัอากาศ แถมยงัใช้เป็นที่นอน

ดูดาวยามค�่าคืนและหายใจเบาๆ พร้อมสูดโอโซนบริสุทธิ์ช่วยปลดปล่อยความเหนื่อยล้า

ให้ไหลหมนุไปตามกาลเวลา

ล่าง ภายในห้องพักตกแต่งด้วยปูนเปลือย   

ขัดมันเป็นหลัก เพิ่มความเก๋ด้วยการจัดไฟ    

ที่หัวเตียง สร้างบรรยากาศชวนพักผ่อน     

ให้อาคารปูนเปลือยได้เป็นอย่างดี
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เพราะต้องการให้อาคารเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ อยากให้ผนังฝังส่วนหนึ่ง       

ลงในเนินเขา เพื่อป้องกันนํ้ารั่วซึมผ่านจากดินในส่วนภูเขา ควรเลือกใช้ปูน     

“เสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ” ในการตกแต่งผิวผนัง ควบคู่กับวัสดุกันซึม           

โดยปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสําหรับงานฉาบนี้ถูกคิดค้นให้เหมาะสมกับงานฉาบ        

โดยเฉพาะ เพื่อผนงัเรียบเนียน สวยเป็นพิเศษ ข้อควรระวังอยู่ที่การเลือกใช้     

วัสดุกันซึมที่เหมาะสม เพื่อให้ผนงัปูนเปลือยขัดมันสวยคงทนไร้คราบนํ้าซึม

ขวา วงกบอะลูมิเนียมรมด�ากับกระจกใสสูง 

ช่วยให้กลมกลืนกับอาคารสไตล์โมเดิร ์น        

ได้อย่างง่ายๆ AMAZING TIPS & TRICKS 

บน อาคารปูนเปลือยฝังในเนนิดิน ความสูง

ลดหลั่นกันไป เปิดรับวิวสวยของแนวขุนเขา

ล่าง เพิ่มความอบอุ่นให้อาคารแนวโมเดิร์น

ด้วยการตกแต่งจากวัสดุไม้และผนงัสีเข้ม
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seaSpa
AT  CASA  DEL  MARE

HUA  HIN
Location: 25/2 ถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ 0-3251-9061-6 

Owner: บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

Architects: อกาลิโก สตูดิโอ

www.casadelmare.net
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PROJECT
DESCRIPTION
คาซา เดล มาเร รสีอร์ทเคยีงทะเล ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพยีง 3 ชั่วโมงจากกรงุเทพฯ 

ใกล้ตลาดหัวหิน ภายในโรงแรมเก๋จะพบกับความผ่อนคลายจาก seaSpa ที่เน้น               

การผสมผสานการแพทย์สมยัใหม่กบัศาสตร์แห่งการบ�าบดั เลอืกการตกแต่งแบบสบายๆ      

ด้วยโทนสีขาวสบายตา และลีลาลวดลายของเส้นโค้งเว้า ช่วยขยายมิติของพื้นที่เล็กๆ       

ให้เป็นความผ่อนคลายอนัยิ่งใหญ่ ได้สมัผสับรรยากาศจากการตกแต่งที่สอดคล้องสมัผสั

ของการบ�าบดัอย่างลงตวั

THINK
DIFFERENCE
เป็นที่ทราบกันว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วในหัวหินเปลี่ยนเป็นทองได้ไม่ยาก ดังนั้นการใช้พื้นที่   

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุจงึเป็นหวัใจหลกัในการออกแบบ seaSpa จงึได้แปรเปลี่ยนพื้นที่จ�ากดั 

ให้ดูกว้างใหญ่ด้วยการเลือกใช้เส้นสายลายโค้ง ช่วยลดความอึดอัดและสร้างความเป็น

ส่วนตัวให้พื้นที่ได้เป็นอย่างดีี แนวความคิดในการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก       

ลอนโค้งของลกูคลื่น เหน็ได้จากลกัษณะของแนวผนงัโค้ง สร้างสมัผสัแห่งความผ่อนคลาย 

คล้ายการลูบไล้ผิวทรายผ่านทางสายตา และปลายนิ้วมือที่เคลื่อนไปตามรอยโค้งเว้า     

ของภายในอาคาร

ซ้าย อาคารสามชั้นที่ฉาบขาวด้วยปูนซีเมนต์

ขาว แทรกการตกแต่งด้วยไม้สีเข้ม เสริมให้

ต้นไม้สีเขียวดูโดดเด่น สร้างบรรยากาศ      

ชวนพักผ่อน

ขวา แผงไม้สีเข้ม-อ่อนตกแต่งส่วนต้อนรับ  

สร้างความอบอุ่นให้กับห้องโล่งเพดานสูง  

กลมกลืนกับฉากหลังอาคารฉาบขาว

บน  ส่วนพักผ่อนริมสระว ่ายน�้าตกแต ่ง     

ด้วยไม้ธรรมชาติสี เข ้ม ร่วมกับผ้าม่าน      

ขาวโปร่งที่โดดเด่นด้วยแสงไฟในยามค�า่คืน

ล่าง ผนืผนงัปนูซเีมนต์ขาวฉาบเป็นลอนคลืน่ 

สร้างบรรยากาศใกล้ทะเล
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
ปูนซเีมนต์ขาวผสม “วสัดผุสมปูนซเีมนต์ โดยเสอื แคลไซด์ส�าหรบังานฉาบ” คอืวสัดหุลกั    

ในการฉาบผนังให้เป็นลอนคลื่นสีขาวสะอาดตา สร้างบรรยากาศบ้านริมทะเลที่เน้น     

ความสบายและผ่อนคลาย  seaSpa เลอืกตกแต่งด้วยวสัดทุี่ให้ความรู้สกึใกล้ชดิธรรมชาต ิ

ด้วยสีขาวของปูนซีเมนต์ขาวฉาบผิวแบบลอนคลื่นแทรกสัมผัสขรุขระ สลับกับงานไม้           

สร้างความรู้สึกสงบอย่างมีเสน่ห์ แต่งเติมด้วยของตกแต่งสีโทนสว่างผสมเอิร์ธโทน        

เพยีงไม่กี่ชิ้น กช็่วยเสรมิความหรูหราอย่างเรยีบง่ายให้กบั seaSpa ได้เป็นอย่างดี

บน เพื่อสร้างความกลมกลืน จึงเลือกใช้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งในทุกห้องรวมทั้ง

ห้องน�้าด้วย

ซ้ายล่าง ทกุเหลีย่มมมุของห้องถกูจดัวาง       

เป็นพื้นที่ใช้สอย ด้วยการตกแต่งจาก

เฟอร์นิเจอร์ ไม้เข้ากับผนงัฉาบขาว

ขวา กรวดหินที่แนวพื้นรอบผนังโค้ง         

ฉาบขาวแบบลอนคลืน่ เสรมิให้บรรยากาศ  

เป็นธรรมชาติ และช่วยเน้นเส้นทางเดินโค้ง

บริ เวณพื้นปูนซี เมนต ์ขาวฉาบขัดมัน         

สีขาวนวลอีกด้วย

ล่าง นอกจากการตกแต่งผนังและพื้นจาก

ปูนซีเมนต์ขาวแล้ว เฟอร์นิเจอร์บางส่วน     

ยังมีการฉาบปิดผิวด้วยปูนซีเมนต์ขาว เช่น   

ที่นัง่ริมหน้าต่าง
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seaSpa
AT  CASA  DEL  MARE
HUA  HIN
seaSpa ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมคาซา เดล มาเร ด้วยการออกแบบที่สอดคล้อง           

กบัส่วนโรงแรม เพื่อให้ผูม้าใช้บรกิารสปาได้พบกบัสถานที่ที่ให้ความผ่อนคลายกบัร่างกาย     

ที่อ่อนล้า และช่วยเพิ่มความสดใสให้กับจิตใจ seaSpa ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ              

ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาตแิละมนต์เสน่ห์เฉพาะตวัของชายทะเลอ่าวไทยตะวนัตก โดยเน้น 

สปาแบบพิเศษที่โดดเด่นจากสปาอื่นๆ นั่นคือ การผสมผสาน Detox ในการบ�าบัด             

ซึ่งไอเดยีนี้ได้ถูกน�ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบสปาแสนสบายแห่งนี้

ลักษณะภายนอกอาคารเป็นส่วนเดิมของโรงแรม ซึ่งมีลักษณะเส้นสายเป็นเหลี่ยมมุม      

แตกต่างจากพื้นที่ภายในซึ่งเน้นความโค้งเว้าลักษณะฟรีฟอร์ม ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก           

แรงบันดาลใจจากภายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งน�าเสนอเชิงเปรียบเทียบกับการบ�าบัดแบบ 

Detox ไอเดียนี้ก็พ้องกับลักษณะของลอนคลื่นในท้องทะเล ซึ่งเป็นชื่อของสปาสวยแห่งนี้ 

การเลือกใช้เส้นโค้งแบบออร์แกนคิ น�ามาร้อยเรียงเพื่อจัดแบ่งเป็นห้องสปาจ�านวนกว่า    

สิบห้อง ไม่เพียงแต่ลดความรู้สึกอึดอัดในพื้นที่จ�ากัด แต่ยังช่วยสร้างความสงบให้กับ          

สปาอกีด้วย นอกจากนี้การฉาบผนงัด้วยปนูซเีมนต์ขาวบนผนงัแนวโค้ง ยงัเป็นการเพิ่มพื้นที่

ของแสงตกกระทบเข้ามาสูอ่าคาร ช่วยน�าแสงธรรมชาตเิข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่ง

พื้นที่ และช่วยผ่อนคลายจติใจได้อกีด้วย 

ผวิสมัผสัของผนงัในส่วนต่างๆ ของสปาเน้นการฉาบปนูซเีมนต์ขาวให้เป็นลอนโค้ง ด้วยการ

เลือกใช้ปูน “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” ผสมกับ “วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ     

แคลไซด์ส�าหรับงานฉาบ” ช่วยเพิ่มมิติให้แต่ละผนังดูเป็นธรรมชาติล้อไปกับลอนคลื่น        

ซึ่งเมื่อรวมกับแนวผนงัโค้งมนแล้ว สร้างให้แต่ละห้องมีแนวแสงเงาที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

เติมความน่าสนใจให้แต่ละห้องทรีทเมนต์ เป็นการสร้างความแตกต่างในความเหมือน        

ได้อย่างลงตวั พื้นทางเดนิโค้งปูนซเีมนต์ขาวฉาบขดัมนั ขนาบข้างไปด้วยแนวกรวดสขีาว 

น�าทางไปสู่ห้องทรีทเมนต์ ผ่านประตูไม้ที่ตกแต่งด้วยชิ้นไม้น้อยใหญ่ขนาดต่างกันเข้ากับ

พื้นผวิผนงัที่ไม่เรยีบน่าเบื่อ ทกุห้องสปาตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์เรยีบง่ายจากไม้ธรรมชาต ิ

เติมเต็มความรู้สึกสงบแบบคลาสสิก ผ้าม่านสีเอิร์ธโทนทั้งแบบโปร่งและทึบ ยังช่วยเพิ่ม

ความรู้สึกอ่อนโยนและหรูหรา นอกจากนี้ สีเดียวที่โดดเด่นจากโทนสีอ่อนในการตกแต่ง    

สปาทั้งอาคาร คอื สคีรามของหมอนองิในแต่ละมมุเลก็ๆ ที่ช่วยดงึบรรยากาศของท้องทะเล 

เข้ามาสู่ seaSpa อกีด้วย

ซ้าย ฝ้าเพดานสีขาวเจาะช่องวงกลมเป็น

จังหวะกลมกลืนกับพื้นและผนังฉาบสีขาว    

รูปทรงโค้งได้เป็นอย่างดี

บน ห้องทรีทเมนต์ทรงโค้งสร้างความรู้สึก

อ ่อนน้อมและผ่อนคลาย ร ่วมกับผนัง

ปูนซีเมนต์ขาวฉาบลอนคลื่น

ล่าง ผนงัฉาบขาวช่วยให้ความเป็นธรรมชาติ

ในพื้นไม้และต้นไม้เด่นขึ้นอย่างง่ายๆ
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วิธีง่ายๆ ในการดึงความงามของลอนคลื่นจากท้องทะเลกว้างให้มาลอยล่อง        

อยู่บนผืนผนงั สร้างบรรยากาศผ่อนคลายสบายตาให้กับทุกห้อง คือการเลือกใช้

ส่วนผสมหลักด้วย “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” และ “วัสดุผสมปูนซีเมนต์ 

โดยเสือ แคลไซด์สําหรับงานฉาบ” ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 จากนัน้เพิ่มความ        

นุ่มนวลให้กับพื้นผิวด้วยการฉาบโดยใช้ผ้าปั่นบนผนงัฉาบหนาไม่เกิน 1 - 1.5 

เซนติเมตร แทนการใช้เกรียงหรืออุปกรณ์ที่มีเหลี่ยมคม เพียงเท่านี้ ลอนคลื่น

บางๆ ให ้ความรู ้สึกล ่องลอยแบบเบาๆ เติมต ่อจินตนาการให้ผืนผนัง                       

สร้างบรรยากาศเสมือนกับพักผ่อนอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆขาวนวล ชวนให้     

สบายตาสบายใจ

บน ความสว่างของผนืผนงัฉาบขาวบรเิวณ

หัวเตียงกับของตกแต่งสีอบอุ่นชิ้นน้อยใหญ่ 

สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย

ล่าง บรรยากาศสุขุมจากผนังสีเข้มตัดกับ    

สขีาวอ่อนในส่วนอืน่ๆ  ช่วยเน้นส่วนหวัเตยีง

ให้เด่นขึ้น

ขวา แสงธรรมชาติถูกออกแบบให้เข้ามา  

กระทบผืนผนังฉาบขาว เพื่อสร้างแสงเงา    

ในแต่ละผนงัด้วยแสงสว่าง

AMAZING TIPS & TRICKS 
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VILLA
KHAO  PHAENGMA

Location: 55 หมู่ 15 ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

โทรศัพท์ 0-2930-0658, 08-1846-6768 

Owner / Architects: คุณปรัชญ์ไชย สุธนาภรณ์

Interior Designer: คุณปรัชญ์ไชย สุธนาภรณ์

www.villakpm.com
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THINK
DIFFERENCE
ด้วยประสบการณ์การเดนิทางหลากหลายประเทศจากหน้าที่การงาน ท�าให้คณุปรชัญ์ไชย 

สุธนาภรณ์ ได้พบเห็นโรงแรมและรีสอร์ทหลากหลายรูปแบบจากทั่วโลก และเพราะ      

ความประทับใจในรูปแบบสถาปัตยกรรมบาหลี ที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาตินี้เอง 

ความคิดในการผสมผสานวิลล่าสไตล์บาหลีกับเนนิเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวจึงเป็นค�าตอบ  

ให้กบั “วลิล่าเขาแผงม้า” อย่างไม่ขดัเขนิ โดยเน้นการออกแบบให้ทกุห้องพกัเปิดโล่งสูอ่ากาศ

บริสุทธิ์สัมผัสกับความสดชื่นคู ่กับความงามจากธรรมชาติแวดล้อม พร้อมกับสร้าง

บรรยากาศแบบชนบทด้วยการตกแต่งวลิล่าด้วยการผสมผสานฟางข้าวแห้งในการฉาบผนงั

และตกแต่งหลงัคาอกีด้วย

PROJECT
DESCRIPTION
พื้นที่ 18 ไร่ ใจกลางธรรมชาติของแหล่งโอโซนติดอันดับโลก ในอ�าเภอวังน�้าเขียว        

จงัหวดันครราชสมีา เป็นที่ตั้งของรสีอร์ทสไตล์บาหล ีซึ่งเตม็ไปด้วยวลิล่าสเีหลอืงเข้มอ่อน       

เน้นการตกแต่งผนงัด้วยปูนฉาบแต่งผิวสี ที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติด้วยวัสดุและ

เทคนคิที่แตกต่างในวลิล่าแต่ละประเภท บ้านหลงัน้อยใหญ่นี้ ซ่อนตวักลมกลนืกบัผนืหญ้า

สีเขียวและแผงฟ้าสีคราม โอบล้อมไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติที่อบอวลไปด้วยอากาศ

บรสิทุธิ์จากโอโซนสดชื่น เตมิเตม็ให้ร่างกายและจติใจได้รบัการผ่อนคลายอย่างแท้จรงิ

บน วิลล่าหลังคาฟางตกแต่งคู่กับผนัง        

สีเหลืองมัสตาร์ด ฉาบแต่งผิวสี สร้าง

บรรยากาศให้เข้ากับธรรมชาติ

ล ่าง ศาลาเป ิดโล ่งส�าหรับนั่งพักผ่อน     

ตกแต ่งให ้กลมกลืนกับวิลล ่าที่พักด ้วย        

ปูนฉาบแต่งผิวสีเหลือง
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ซ้าย บรรยากาศสบายๆ สไตล์บาหลี ตกแต่ง

ด้วยวัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติ คือแนว

ความคิดหลักในการออกแบบ

ขวา มุมสบายๆ พักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว 

กับศาลาที่เปิดโล่ง ตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่ง 

ผิวสีเหลืองอ่อน

ซ้ายบน พื้นและผนงัเชื่อมต่อด้วยวัสดุ

ตกแต่งผิวแบบเดียวกัน สร้างความ 

ต่อเนื่องให้กับพื้นที่เล็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ซ้ายล่าง พื้นที่พักผ่อนเอกเขนกบนพื้น      

ยกระดับ เปิดมุมมองกว้างไปสู ่ต้นไม้      

น้อยใหญ่และวิวเนนิเขาสีเขียว

ขวา ช่องแสงเปิดโล่งเป็นจังหวะ ตกแต่ง    

ด้วยลวดลายดอกไม้ ให้อารมณ์บ้าน  

แบบบาหลี

PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานออกแบบสไตล์บาหลี คือการผสมผสานสีสันและวัสด ุ        

ธรรมชาติจากท้องถิ่น วิลล่าเขาแผงม้าจึงเลือกใช้การตกแต่งผนังและพื้นภายนอก          

และภายในของวลิล่าด้วยเทคนคิและวสัดทุี่สร้างความสมัพนัธ์กบัธรรมชาต ิผนงับางส่วน

เลอืกตกแต่งด้วยปนูฉาบแต่งผวิสเีหลอืงรวมกบัเศษฟางแห้ง เพื่อสร้างผวิสมัผสัแบบชนบท 

บางส่วนใช้เทคนิคการฉาบแต่งผิวให้เป็นลวดลายผิวสัมผัสแบบคลื่น สร้างความรู้สึก     

ผ่อนคลาย และบางส่วนตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวสีเอิร์ธโทน ให้เป็นวงสีอ่อนเข้ม        

เลยีนแบบหนิธรรมชาต ิ
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ซ้ายบน แสงธรรมชาติตกกระทบพื้นผิว   

ผนงัปนูฉาบส ีเน้นความงามในแบบธรรมชาติ

ให้เด่นชัดขึ้น

ซ้ายล่าง ผนังปูนฉาบสีผสมเศษฟางแห้ง 

สร้างพื้นผิวสัมผัสที่ให้บรรยากาศใกล้ชิด   

กับธรรมชาติ เป็นส่วนส�าคัญในการตกแต่ง

ทุกวิลล่า

บน ภายในส่วนรับแขกในห้องพัก ตกแต่ง

อย่างกลมกลืนกับภายนอกด้วยการใช ้       

ปูนฉาบแต่งผิวบางสีเหลือง คู ่กับพื้นและ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้ม

ล่าง สีเหลืองอ่อนสร้างความอบอุ ่นใน     

ห้องนอนร่วมกับการตกแต่งม่านสีเอิร์ธโทน 

คู่กับที่นอนและมุ้งสีขาว

VILLA
KHAO  PHAENGMA
วลิล่าขนาดกะทดัรดัรองรบั 33 ห้องพกั ใจกลางเนนิเขาสเีขยีวกว้างใหญ่ มาพร้อมกบัโอโซน

ที่ช่วยสร้างให้อากาศบริสุทธิ์เป็นพิเศษ ชวนผู้มาเยือนให้สูดลมหายใจลึกเต็มปอดและ

ประทับใจในบรรยากาศรีสอร์ทสไตล์บาหลี ใส่ใจในการสร้างความใกล้ชิดกับธรรมชาต ิ  

ด้วยการจัดวางวิลล่าให้ตั้งลดหลั่นแทรกตัวในหญ้าเขียวตามความสูงของเนนิเขา และมี

พื้นที่พอเพียงกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละหลัง ท�าให้ห้องพักทุกห้อง เปิดทุกมุมมอง   

เชื่อมไปสู่ธรรมชาตโิดยรอบ สร้างความผ่อนคลายให้กบัผู้มาเยอืนได้เป็นอย่างด ี

การตกแต่งวิลล่าเขาแผงม้าสไตล์บาหลี แม้จะแปลกตาไปบ้างส�าหรับพื้นที่เนินเขา            

แต่ด้วยการผสมผสานวัสดุธรรมชาติและการเลือกใช้สีเอิร์ธโทน ท�าให้รีสอร์ทเล็กๆ นี้         

ลงตวักลมกลนืกบัที่ตั้งได้อย่างน่าแปลกใจ การตกแต่งผวิพื้นและผนงัเลอืกใช้ปูนฉาบแต่ง

ผวิสโีทนสเีหลอืงอ่อนเข้มในทกุส่วนของโครงการ โดยมกีารผสมผสานหลากหลายเทคนคิ

ที่แต่ละวิลล่า เพื่อสร้างความแตกต่างในผิวสัมผัสล้อกับธรรมชาติ สร้างความใกล้ชิด       

กบัสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายๆ

การตกแต่งภายนอกอาคารส�าหรับกลุ่มวิลล่าสีสด ออกแบบให้เลือกใช้หลังคาฟางคู่กับ  

ผนังและพื้นสีเหลืองมัสตาร์ด ตกแต่งพื้นผิวด้วยปูนฉาบแต่งผิวสี ใช้เทคนิคการปั่น            

ให้ผนืผนงัเป็นสไีม่สม�่าเสมอ เพิ่มสไตล์ชนบทสร้างความรู้สกึให้ใกล้ชดิธรรมชาต ิ ในส่วน

ของกลุ่มวิลล่าสีเหลืองอ่อนที่เลือกใช้หลังคาสไตล์โบราณแบบหางว่าว คู่กับผนงัสีเหลือง

โทนอ่อน ตกแต่งผนังสวยด้วยการเพิ่มเติมเศษฟางแห้งลงบนผนังปูนฉาบแต่งผิวส ี          

เพื่อสอดแทรกความเป็นธรรมชาติลงในผิวสัมผัส การผสมผสานวัสดุและลักษณะ           

การตกแต่งที่แตกต่าง ไม่ได้ท�าให้ภาพรวมของรีสอร์ทนี้ขัดตาแต่อย่างใด หากแต่เป็น       

การเพิ่มความน่าสนใจให้กบัทั้งโครงการได้อย่างกลมกลนืเป็นหนึ่งเดยีว 

ส�าหรับการตกแต่งภายในทั้งส่วนรับรอง ห้องอาหาร และห้องพัก เน้นการเลือกใช้วัสด ุ     

จากธรรมชาต ิไม้สเีข้มเป็นส่วนประกอบของพื้น ประตหูน้าต่าง และเฟอร์นเิจอร์ที่ออกแบบ

พิเศษส�าหรับที่นี่โดยเฉพาะ ของตกแต่งทั้งหมดเน้นสีเอิร์ธโทน และงานท�ามือที่เข้ากับ

บรรยากาศ นอกจากห้องพักที่ตั้งใจตกแต่งเป็นอย่างดี สระว่ายน�้า สปา ห้องอาหาร        

และห้องจดัเลี้ยง ยงัคงการออกแบบในสไตล์เดยีวกนั นอกจากการพกัผ่อนสบายๆ แล้ว 

วิลล่าเขาแผงม้ายังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเดินป่า นวดแผนไทย และที่น่าสนใจคือ         

การเฝ้าชมกลุ่มกระทงิป่า ซึ่งถอืว่าเป็นภาพที่หายากในปัจจบุนั   
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เศษฟางแห้งที่ถูกกองทิ้งข้างทาง กลับมาเป็นประโยชน์อีกครั้งในการใช้

ตกแต่งผนงัธรรมดาให้สวยได้อย่างไม่น่าเชื่อ การตกแต่งผนงัปูนฉาบแต่ง     

ผิวสีรวมกับเศษฟางแห้ง เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้ผนงัมีผิวสัมผัสขรุขระ และให้

ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ข้อเล็กๆ ที่ควรระวังในการใช้เทคนคินี้ คือการเลี่ยง

วิธีผสมเศษฟางแห้งลงไปในเนื้อปูนระหว่างที่ฉาบโดยตรง และควรวาง       

เศษฟางหลังจากฉาบปูน “เสือ มอร์ตาร์ ฉาบผิวสี” ไปแล้วหนึง่ชั้น ตามด้วย

การฉาบด้วยปูน “เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี” ทับลงไปบนเศษฟางอีกที 

เป็นการทับเส้นฟางให้ติดกับผนัง และยังได้สีสันจาก “เสือ มอร์ตาร์           

ฉาบผิวสี” ตามที่ต้องการ อย่าลืมทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1 วันหลังการฉาบ 

เมื่อแห้งสนิทให้ปัดฝุ่นท�าความสะอาด ตามด้วยน�้ายาเคลือบกันน�้าเพื่อ

ป้องกันคราบสกปรกและการซึมผ่านของน�้าจากภายนอก เพียงเท่านี้ผนงัสี

ผสมเศษฟางแห้งก็สวยสู้แดดฝนไปอีกนาน

ซ้าย ผนงัภายนอกตกแต่งด้วยเศษฟางแห้ง 

เพิ่มความขรุขระให้กับผนงัปูนฉาบสี สร้าง

ความน่าสนใจให้กับผนงั

ขวาบน แสงไฟสีเหลืองนวล ช่วยสร้างมิติ    

ให้กับผืนผนงัเรียบได้อย่างง่ายๆ

ขวาล่าง ผนงัฉาบแต่งผิวสี ตกแต่งให้สวย  

ได้ง่ายๆ ในทุกห้องด้วยการปั่นแบบสุ่ม ให้

ผลลัพธ์เป็นสีที่ไม่สม�่าเสมอเป็นธรรมชาติ

AMAZING TIPS & TRICKS 



หากหลับตาแล้วลองฟังเสียงจากรอบตัว บางครั้งอาจพบว่าสัมผัสเสียงผ่านโสต           

อาจพาความคิดล่องลอยวนเวียนสู่จินตนาการ เปิดโลกทัศน์ที่ตามองไม่เห็น และ         

น�าเข้าสู่เรื่องราวอนัน่าอศัจรรย์ใจ เช่นเดยีวกบัที่พกัต่างๆ ที่ได้รบัการคดัสรรมาเล่าให้ฟัง         

ซึ่งเน้นการผสมผสานตกแต่งจากปูนซีเมนต์ในต่างสไตล์ ให้เข้ากับแนวความคิด              

ในการออกแบบ โดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ และเตมิเตม็ความประทบัใจเมื่อแรกเหน็ 

เสมอืนได้ยนิเสยีงเพลงโปรดขบักล่อมบรรเลง สร้างความผ่อนคลายให้กบัผู้มาเยอืน S SOUND
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Location: 279/450 หมู่ 12 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0-3823-6156-9 

Owner: บริษัท ศริตา ชาเล่ต์ แอนด์ สปา จํากัด

Architects / Interior Designer: คุณธีรวัฒน์ วิริยะอมรพันธุ์

DEX Studio Co., Ltd.

www.thenowhotel.com
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PROJECT
DESCRIPTION
The Now Hotel ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าหาดจอมเทยีน ที่ยงัคงความเป็นชมุชนของคนพื้นถิ่นเดมิ 

มากกว่าหาดอื่นๆ ในพัทยา ท�าให้สิ่งปลูกสร้างโดยส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ยังเป็นอาคาร

ตกึแถวเรยีงตวัตั้งแต่หวัถงึปลายหาด มเีพยีงอาคารขนาดใหญ่แซมบา้งเลก็น้อย The Now 

Hotel จงึพยายามสร้างรปูทรงสี่เหลี่ยมของอาคารปนูเปลอืย ตั้งใจให้เชื่อมต่อกบับรบิทเดมิ 

เน้นสร้างความโดดเด่นให้โครงการ ด้วยการตกแต่งแผงไม้ที่วางตวัตามองศาอสิระโดยรอบ

อาคาร (Facçade) เพื่อสร้างความเชื่อมต่อในรปูทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณติของ 2 อาคารคอนกรตี

เปลอืยเดมิที่แยกกนัอยู่ให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั

THINK
DIFFERENCE
การจับคู่ของรูปทรงเรขาคณติกับรูปแบบชิ้นส่วนที่จัดวางในมุมองศาอิสระ คือจุดเริ่มต้น

ของการสร้างความแตกต่างให้กลมกลืน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ            

ในทกุส่วนมมุของ The Now Hotel การผสมผสานวสัดทุี่ให้ความรูส้กึอบอุน่อย่างไม้กบัวสัด ุ   

ที่ดูเย็นและดิบอย่างปูนซีเมนต์เทาในพื้นผิวปูนเปลือยขัดมัน จึงเป็นความตั้งใจที่จะสร้าง

ความแปลกตาที่ไม่แปลกแยก อาคารปูนเปลือยช่วยสร้างขอบเขตหลักให้สายตาเป็นพื้น

หลงัที่ผลกัดนัให้รูปด้านหน้าอาคารที่ตกแต่งด้วยไม้โดดเด่นได้เป็นอย่างดี

ซ้าย ความแตกต่างของอาคารปูนเปลือย      

ขัดมันที่มีรูปทรงเรขาคณิตกับระแนงไม ้        

ที่สร้างเส้นและกรอบที่อิสระ สร้างความ   

แปลกตาให้กับอาคาร 

ขวา สร้างมิติของวัสดุด้วยการใช้ปูนเปลือย

ขัดมันเป็นตัวหลัก และเพิ่มพื้นผิวของไม ้

ให้ไหลไปตามโครงสร้างเหล็ก

ซ้าย อาคารหลังเดิม และอาคารหลังใหม่     

ถูกเชื่อมด้วยทางเดินที่เน้นด้วยโครงสร้าง

เหล็กกรุไม้ธรรมชาติ และผนังปูนเปลือย     

ขัดมัน

ขวา การวางเส้นสายให้ เกิดขึ้นในที่ว ่าง     

ด้วยการบิดแกนของผนังและฝ้า ท�าให้เกิด  

มุมมองที่หลากหลาย
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
ปูนซเีมนต์เทาคอืองค์ประกอบหลกัของโครงการ ทั้งในเรื่องโครงสร้างและเรื่องการตกแต่ง

ผิวปูนเปลือยขัดมัน โดยภายนอกอาคารท�าหน้าที่เป็นผืนผ้าใบผืนใหญ่ให้กับแผงไม้     

ตกแต่งผนงั และโครงเหลก็สดี�า ที่สร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตวัอาคารด้วยรปูทรงอสิระ ภายใน

ผสมผสานการตกแต่งผิวพื้นและผนงัด้วยปูนเปลือยขัดมันร่วมกับการใช้สีแดงและสีขาว        

เพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่างระหว่างภายนอกและภายใน โดยมีวัสดุอย่างปูน              

“เสอื ซเีมนต์ ก่อ ฉาบ เท” ในพื้นผวิปูนเปลอืยขดัมนัคอยเชื่อมพื้นที่ทั้งสองอยู่ในทกุมมุ

ซ้าย ส่วนห้องทานอาหาร เน้นความเป็น

ธรรมชาติของปูน และให้ส่วนไม้ตกแต่งเป็น  

ตัวก�าหนดพื้นที่ของการทานอาหาร

ขวา ห้อง XL Suite สร้างความต่อเนื่อง    

ของเส้นไม ้ที่มีองศาอิสระ เพื่อให ้ความ        

ต่อเนื่องจากภายนอกไหลเข้ามาสู ่ภายใน   

ห้องพักสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ซ้าย ราวระเบียงไม้ก�าหนดเหลี่ยมมุมคู่กับ  

ผนงัและพื้นปูนเปลือยขัดมันของแนวระเบียง

เปิดออกสูว่วิของทะเลผ่านชายหาดจอมเทยีน

ล่าง ห้อง M Suite ใช้ความแตกต่างของ   

วัสดุ และการแยกระนาบของฝ้าเพดานให้เน้น

การ โอบรับของปูนขัดมัน
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The Now Hotel ที่พักผ่อนริมทะเลส�าหรับคนรุ ่นใหม่ สร้างเอกลักษณ์ล่าสุดบน                

หาดจอมเทยีน พทัยา ด้วยรปูแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่นของอาคารปนูเปลอืยทรงสี่เหลี่ยม      

4 ชั้น ตั้งตัวนิ่งเป็นผืนหลังหนกัแน่น ให้กับงานไม้รูปทรงเอียงไปมาแบบอิสระในบริเวณ     

ผนงัปูนเปลือยผืนหน้าของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาคารจึงเกิดจากแผงไม้

ตกแต่งที่ช่วยร้อยเรื่องราวให้อาคารปูนเปลือยทั้งสอง และยังเป็นจุดน�าสายตาทางเข้า

อาคารเพื่อไปยงัส่วนโถงต้อนรบั นอกจากนี้ การเชื่อมแผงไม้โปร่งระหว่างสองอาคาร แทนที่

จะเชื่อมต่ออย่างปิดทบึเพื่อเป็นการเปิดทศิทางลมธรรมชาตใิห้ไหลเข้าสูภ่ายในอาคารอกีด้วย 

จงึถอืได้ว่าการตกแต่งผนืหน้าของอาคารปนูเปลอืยด้วยแผงไม้ดไีซน์แปลกตา เป็นการสร้าง

เสรมิความลื่นไหลในการใช้อาคาร (Human Dynamic) เป็นการสร้างการลื่นไหลของรูปทรง 

(Form Dynamic) และการลื่นไหลของลมธรรมชาต ิ(Natural Dynamic)

จากทางเข้าเด่นหน้าโครงการ ผ่านโถงต้อนรบัที่เชื่อมกบัส่วน Coffee Shop, Hotel Louge 

และ Louge Bar ในชั้นใต้ดิน เน้นการตกแต่งที่สอดคล้องกับรูปแบบภายนอกอาคาร          

ปนูเปลอืยขดัมนัฉาบผวิแบบใช้ผ้าขาวบางป่ันไปในทศิทางอสิระจากปนูซเีมนต์เทา ในส่วน

พื้นและผนังสร้างความรู้สึกนิ่งเย็นผสมผสานกับการตกแต่งด้วยสีโทนร้อนอย่างสีแดง     

สลับขาวร่วมกับงานไม้ในส่วนเฟอร์นิเจอร์สีอ่อน สร้างความลงตัวให้กับความแตกต่าง      

ได้อย่างชดัเจน ห้องพกั 51 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องใน 4 รูปแบบ ทั้ง S, M, L และ XL 

ตกแต่งพื้นผนงัด้วยปูนเปลือยขัดมัน ตัดกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อน และสีแดงขาวในส่วน    

ของผ้าปูที่นอน หมอน และผ้าม่าน

ความใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่ ได้ถ่ายทอดเข้ามาสู่โครงการหลังใหม่ สร้างความ   

แตกต่างที่ไม่ขัดตาขัดใจให้กับพื้นที่ การบรรจงเลือกใช้ปูนซีเมนต์เทาให้กลมกลืนกับ      

เพื่อนบ้าน แต่สร้างเอกลกัษณ์ใหม่ให้กบัโครงการด้วยการเตมิแต่งอย่างเป็นตวัของตวัเอง 

ถือเป็นการประนีประนอมให้คลื่นลูกใหม่พัดเข้าสู ่ชายหาดเดิมด้วยความอ่อนน้อม       

พร้อมที่จะเตบิโตไปกบัชมุชนอย่างไม่แตกแยก สร้างความต่างที่กลมกลนืได้อย่างลงตวั

บน ห้อง L Suite วัสดุหลักอย่างปูนขัดมัน 

และไม้ก�าหนดรูปทรงต่างๆ ภายในห้อง โดยมี

ผ้าม่านโปร่งช่วยสร้างมิติของห้องให้มี   

ความนุ่มนวลมากขึ้น

ล่าง อีกบรรยากาศของห้องอาหาร ที่ใช้  

ผนังสีแดงไหลเชื่อมต ่อเข ้ามาจากผนัง

เคาน์เตอร์ส่วนต้อนรับ

บน  พื้นที่นั่ง เอกเขนก ด ้ านหน ้ าห ้อง            

ทานอาหาร ให้อารมณ์ของการนัง่ที่ไหลไป  

บนไม้แบบสบายๆ

ล่าง ห้อง XL Suite ก�าหนดองค์ประกอบ   

ด้วยเส้นสายของการตกแต่ง และการยก     

พื้นไม้ให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย 
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สําหรับผืนผนงัที่ตกแต่งด้วย “เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท” ในแบบปูนเปลือย        

ขัดมันขนาดใหญ่ หากต้องการเลี่ยงรอยตะเข็บที่อาจเกิดจากรอยต่อในการฉาบ

พร้อมกบัเพิม่ความเก๋ ให้กบัผนืผนงั อาจลองเลอืกใช้ตวัช่วยอย่างลวดสแตนเลส 

ขนาดกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ติดตั้งในตําแหน่งที่ต้องการ เพื่อเป็นการ

แบ่งพืน้ทีฉ่าบให้เลก็ลง และเพิม่ลวดลายให้กบัผนงัเรยีบ อาจเพิม่ความน่าสนใจ

ให้กับผนงัด้วยการกั้นลวดสแตนเลสเป็นลายตามแบบต่างๆ ที่ต้องการอีกด้วย 

นอกจากนี้ควรใช้ปริมาณผงปูนซีเมนต์เทาให้เหมาะสมในการโรยผิวหน้าใน       

ขั้นตอนการขัดมัน เพื่อสร้างมิติให้กับผนงัปูนเปลือยได้เป็นอย่างดี

บนซ้าย ทางเข้าลิฟต์โดดเด่นด้วยเฟรมไม้     

บนผืนผนังและพื้นปูนเปลือยขัดมันแบบสุ่ม   

สร ้างความแตกต ่างระหว ่างสองวัสดุ            

ที่แตกต่างได้อย่างลงตัว

บนขวา ช่องแสงในขนาดต่างๆ สร้างมิติ     

และลวดลายของแสงเงาทีก่ระทบบนปนูขดัมนั 

ท�าให้ที่ว่างเกิดความเคลื่อนไหว

ล่าง มุมมองจากโถงหน้าห้องพักทะลุผ่าน    

ให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างสองอาคาร

AMAZING TIPS & TRICKS 
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SALA
KHAOYAI  RESORT

Location: 99 หมู่ 11 ตําบลวังกะทะ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 0-4476-0500, 08-9846-0500  

Owner: คุณทศ จิราธิวัฒน์ 

Architects: คุณศิริยศ ชัยอํานวย และคุณอริศรา จักรธรานนท์

บริษัท ออนเนี่ยน จํากัด 

www.salaresorts.com
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PROJECT
DESCRIPTION
จากความส�าเรจ็ของศาลา สมยุ และศาลา ภูเกต็ ท�าให้ศาลา เขาใหญ่ รสีอร์ท สบืทอด

แนวความคดิ ความสะดวกสบาย ใกล้ชดิธรรมชาตมิาไว้ใน 7 วลิล่า บรรยากาศอบอุ่น       

ที่ซ่อนตัวท่ามกลางอากาศหนาวอันงดงามของเขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบูทีกรีสอร์ท      

ขนาดเล็กทันสมัย ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรายล้อม ภายในตกแต่งด้วยผนัง        

ฉาบขาวจากปูนซเีมนต์ขาวสะอาดตา ดงึให้แสงสว่างจากภายนอกตกกระทบสะท้อนผนงั

สีขาว เสริมความสว่างนวลให้กับทุกห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมชาติและเครื่องหนัง        

ช่วยสร้างกลิ่นอายของชนบทที่แฝงไว้ด้วยบรรยากาศแบบซาฟารี ให้ผู้มาเยือนได้พักผ่อน

สบายแบบมสีไตล์

THINK
DIFFERENCE
ศาลา เขาใหญ่ รสีอร์ท เน้นความแตกต่างด้วยความรู้สกึผ่อนคลายในทกุมมุมอง วลิล่า

ทกุหลงัฉาบตกแต่งภายในด้วยปนูซเีมนต์ขาวบนทกุผนืผนงั เปรยีบเสมอืนผนืผ้าใบผนืใหญ่ 

ช่วยดึงให้ความงามของธรรมชาติจากภายนอกได้วาดลวดลายเข้ามาสู่ภายในห้องพัก     

เพิ่มให้ความเขียวชอุ่มที่ทอดตัวอยู่บนริ้วแนวของขุนเขาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ส่งผ่าน   

ความผ่อนคลายเข้ามาภายในถงึผู้มาเยอืน

บน Roof Terrace ของวิลล ่าอาคาร            

ปูนเปลือย พื้นที่ส�าหรับผ่อนคลายด้วย

ทิวทัศน์ขุนเขาสุดลูกตา

บน ภายในวิลล่าสีขาวสะอาดตา บริเวณ     

พื้นและผนังฉาบตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาว 

ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายแบบง่ายๆ
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
บรรยากาศแบบซาฟารีเก๋มีสไตล์ เนรมิตขึ้นด้วยการผสมผสานเฟอร์นิเจอร์สีเอิร์ธโทน        

กบัสขีาวเป็นหลกั ทกุวลิล่าจงึฉาบตกแต่งผนงัด้วยปนูซเีมนต์ขาว เพื่อสร้างให้ชิ้นของตกแต่ง

ดูโดดเด่น ทุกผืนผนังปูนซีเมนต์ขาวตั้งใจฉาบให้เกิดผิวสัมผัสหยาบเล็กน้อยแทรกอยู่       

โดยทั่ว เพื่อสร้างความน่าสนใจแบบง่ายๆ ให้กบัผนงัฉาบขาว นอกจากนี้การตกแต่งภายใน

ยงัผสมผสานด้วยไม้ธรรมชาต ิอฐิมอญสแีดง และกระโจมผ้าสเีบจลอยเหนอืเตยีงเข้ากบั    

พื้นปูนซเีมนต์ขาวขดัมนัสคีรมี สร้างบรรยากาศที่พกัหรูกลางขนุเขาได้อย่างลงตวั

ซ้าย ส่วน Shower เน้นการผ่อนคลายด้วย

ความเรียบง่าย ตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ขาว

ฉาบผนงั สร้างความสงบให้กับสายตา

ขวา ห้องน�้ากว้างรูปทรงโค้งฉาบผนงัด้วย

ปูนซีเมนต์ขาวให้ความรู้สึกผ่อนคลายผสม

กลิน่อายซาฟาร ีบรเิวณพืน้ฉาบผสมสขีดัมนั

ด้วยสีเอิร์ธโทน

บน วิลล ่าสีขาวช่วยสร้างจุดสนใจไปที่      

ประตวูงกบไม้บานใหญ่ทีเ่ปิดกว้างไปสูม่มุมอง

ขุนเขาธรรมชาติ
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SALA
KHAOYAI  RESORT
ศาลา เขาใหญ่ รีสอร์ท ถึงแม้จะตั้งอยู่ลึกกว่ารีสอร์ทอื่นๆ ในเขาใหญ่ แต่ด้วยลักษณะ    

ความงามของสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย และไม่โดดเด่นเกินความงามธรรมชาติ ท�าให้    

การเดินทางมาที่นี่หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เพราะโรงแรมที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินสูง        

ด้วยอาคารปูนซีเมนต์ขัดมันทรงเหลี่ยมสไตล์โมเดิร์น ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยทางเดิน        

บันไดหินธรรมชาติพาเชื่อมขึ้นไปถึงส่วนอาคาร เปิดให้เห็นทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาต ิ

แบบ 360 องศา พร้อมสระว่ายน�้ารูปไข่ขนาดใหญ่ตรงกลางลาน ซึ่งตั้งใจออกแบบให้     

ลอยเด่นอยู่บนจดุสูงสดุของภูเขา สร้างเอกลกัษณ์และความประทบัใจได้เป็นอย่างดี

ด้วยทศันยีภาพอนังดงามที่ทอดยาวไปตามแนวขนุเขา ศาลา เขาใหญ่ รสีอร์ท เน้นความ

เป็นส่วนตัว วิลล่าทุกห้องออกแบบให้ซ่อนตัวอยู่ในเนนิเขาเป็นบางส่วน เพื่อไม่ให้บดบัง

ทัศนียภาพของกันและกัน ปูนซีเมนต์ขาวจึงถูกเลือกมาใช้ในบริเวณพื้นและผนงั เพราะ  

ตอบโจทย์ในเรื่องของสีสว่างช่วยให้พื้นที่ดูกว้างขวางไม่อึดอัด การตกแต่งโดยรวมเน้น 

ความทนัสมยั สวยงามสะอาดตา ด้วยสขีาว ด�า เทา และครมี หน้าต่างวงกบไม้บานใหญ่

ในแต่ละห้องพกั เปิดกว้างไปสู่ทวิทศัน์งามของขนุเขา ที่รายล้อมรสีอร์ทอย่างสงบ ส�าหรบั 

Pool Villa และ Pool Villa Suite ที่สร้างให้ตวัอาคารส่วนหนึ่งฝังลงไปในภูเขา และเตาผงิ

ส�าหรบัฤดูหนาว เพิ่มความอบอุ่นและเตมิความโรแมนตกิ 

ในส่วนของศาลา ฮลิทอ็ป เรสเตอรองต์ แอนด์ บาร์ ตกแต่งด้วยไม้คูก่บัเสาคอนกรตีเปลอืย

ทรงกลมเป็นวสัดหุลกั เพื่อให้กลมกลนืเข้ากบัธรรมชาตมิากที่สดุ อาหารทกุจานปรงุจาก

วัตถุดิบชั้นดี ด้วยที่ตั้งบนพื้นที่เนนิเขากว่า 100 ไร่ ทางโรงแรมแบ่งพื้นที่ว่างไว้กว่าครึ่ง     

เพื่อสร้างโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่เขียวชอุ่มให้เต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 5,000 ต้น ตั้งใจ      

ให้เป็นสถานที่พกัผ่อนแบบ Weekend Getaway ของคนกรงุเทพฯ ได้หลบหนคีวามวุ่นวาย

ในวันท�างานมาสูดอากาศบริสุทธิ์ พักปอดได้อย่างเต็มที่ด้วยกิจกรรมที่ได้สัมผัสกับ

ธรรมชาตอิย่างขี่จกัรยาน เดนิป่า (Hiking) ตกีอล์ฟ ว่ายน�้า หรอืเพยีงแค่นอนเล่นอ่านหนงัสอื 

เพยีงแค่นี้กพ็ร้อมที่จะกลบัไปรบัมอืกบัวนัวุ่นวายได้อกีครั้ง

บน กระโจมเหนือเตียงนอน และที่นั่งเล่น      

บนพืน้ยกระดบัฉาบตกแต่งด้วยปนูซเีมนต์ขาว 

กลมกลืนกับบรรยากาศที่พักแบบซาฟารี 

ล่าง มุมพักผ่อนสบายๆ บนดาดฟ้า ดื่มด�า่   

กับวิวขุนเขาแบบ 360 องศา

บน ส่วนนั่งเล่นตกแต่งด้วยโซฟาตัวใหญ่       

ไว้นัง่ชมวิวหรือนอนเอกเขนก ตกแต่งคู่กับ

เฟอร์นิเจอร์ไม้รูปทรงเหมือนก้อนหินบนพื้น

ปูนซีเมนต์ขาว

ล่าง บางวิลล่าเลือกเปลี่ยนบรรยากาศ     

ด้วยการตกแต่งผนังห้องน�้าด้วยสีเทาด�า   

เพิ่มความเท่ตัดกับพื้นปูนเปลือยขัดมัน
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หนึง่ในเทคนคิการฉาบด้วยปูน “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” ที่ใช้ในศาลา 

เขาใหญ่ รีสอร์ท เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสเรียบผสมหยาบเล็กน้อย คือเทคนคิฉาบ       

ตีนํ้าลงฟอง โชว์ผิวที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับธรรมชาติได้ไม่ยาก ผืนผนงัสวย

แบบมี Texture ทําได้ง่ายๆ ด้วยเกรียงไม้ ปั่นจนผิวเรียบเสมอกันลงบนผนงัฉาบ

ทีเ่ริม่หมาด จากนัน้ทิง้ไว้จนผนงัเริม่แห้ง ตามด้วยการใช้แปรงสลดันํ้าไปบนผนงั 

แล้วใช้เกรียงติดฟองน้ําปั่นหน้าผิวปูน เพื่อลบรอยที่ไม่ต้องการในส่วนหน้าของ

ผิวปูนออกทําให้เห็นเม็ดทรายชัดเจนขึ้น จากนัน้ปัดเศษทรายและฝุ่นออกด้วย

ไม้กวาดอ่อนผลลัพธ์คือความงามที่สัมผัสได้ทั้งทางสายตาและปลายนิ้ว

บน ผนังสีเทาด�าเป็นพื้นหลังให้กับเตียง         

บนพื้นปูนซีเมนต์ขาวผสมสีขัดมัน สร้าง

บรรยากาศสุขุมนุ่มลึก

ล่าง ทุกมุมในห้องน�้าตกแต่งด้วยความ     

เรียบง่ายจากผนงัฉาบขาวต่อเนื่องไปสู่พื้น

ปูนซีเมนต์ขาวผสมสีขัดมัน เพื่อสร้างความ

ผ่อนคลาย เสมือนได้อาบน�้าอยู่ในพื้นที่โล่ง

กลางธรรมชาติ

AMAZING TIPS & TRICKS 
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THE  TUBKAAK
BOUTIQUE  RESORT

KRABI
Location: 123 หมู่ 3 ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ 0-7562-8400 

Owner: The Tubkaak Krabi Boutique Resort

Architects: A49 Co., Ltd.

Interior Designer: IA49 Co., Ltd.

www.tubkaakresort.com
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PROJECT
DESCRIPTION
แทรกตัวสงบท่ามกลางร่มไม้เขียวขจี คือวิลล่าไทยโมเดิร์นจ�านวนน้อยหลังในเดอะ          

ทบัแขก กระบี่ บูทกี รสีอร์ท ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ภูมอิากาศร้อนชื้น 

(Tropical Style) โดดเด่นด้วยหลังคากว้างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระจันทร์ครึ่งดวง        

กบัเรอืพยหุยาตรา ผสมผสานเป็นหลงัคาโค้งต้นแบบแปลกตา การตกแต่งโดยรวมองิลกัษณะ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งเน้นไม้ธรรมชาติคู่กับงานปูนฉาบแต่งผิวบางขาว (White Skim 

Coat) สร้างบรรยากาศแบบ East Meet West ได้อย่างลงตวั

THINK
DIFFERENCE
พื้นที่ 5 ไร่โอบล้อมด้วยทวิทศัน์ภูเขา และววิภาพของเกาะน้อยใหญ่ในผนืทะเลกว้าง คอื

แรงบันดาลใจให้การออกแบบรีสอร์ทกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมให้มากที่สุด ทั้งในเรื่อง

การจัดวางอาคารให้แทรกตัวตามที่ตั้งต้นไม้เดิม และการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติท้องถิ่น    

การตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เน้นการเชื่อมความรู้สึกจากความงามของธรรมชาติ

ภายนอกเข้ามาสู่พื้นที่ใช้สอยภายในทุกรายละเอียด ตั้งแต่สีของเนื้อไม้ไปจนถึงผนงัปูน 

ฉาบแต่งผวิบางขาว ที่ตั้งใจฉาบให้เรยีบขาวไม่เท่ากนั เพื่อดงึบรรยากาศดบิๆ มาผสมผสาน

ในวลิล่าสไตล์ร้อนชื้น (Tropical Style) สร้างความรู้สกึผ่อนคลายใกล้ชดิธรรมชาตมิากขึ้น

บน บรรยากาศบ้านเรือนพื้นถิ่นแบบโมเดิร์น 

ด้วยหลังคาโค้งที่เป็นเอกลักษณ์กับเรือนไม้   

ในชั้นบนและโครงสร้างปูนในชั้นล่าง คือ

ลักษณะเด่นของที่นี่

บน เตียงไม้สี่ เสาตกแต่งด้วยผ้าตาข่าย       

เข้ากับสีอบอุ่นของฝ้าไม้และผนังฉาบแต่ง

ผิวบางสีขาวขุ่น ดูสุขุมคลาสสิก
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
ไม้ หิน และวัสดุจากธรรมชาติต่างๆ คือหัวใจหลักของการตกแต่งอาคาร ส�าหรับที่ตั้ง       

ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ดังนั้นเมื่อความต้องการในการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออก

และตะวันตก เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ วัสดุธรรมชาติจึงได้รับการจัดวางคู่กับ   

ปูนฉาบแต่งผิวบางขาว (White Skim Coat) เพื่อสร้างบรรยากาศพื้นถิ่นในแบบ                    

ที่สะดวกสบาย โดยลกัษณะการตกแต่งภายในเน้นไม้ธรรมชาตใินส่วนพื้นและเฟอร์นเิจอร์ 

คูก่บังานปนูฉาบแต่งผวิบางขาว แต่งแต้มสลบัเป็นลวดลายให้ผนืผนงัมมีติล้ิอเลยีนลกัษณะ

หนิในธรรมชาตไิด้เป็นอย่างดี

ล่างซ้าย ผนงัปูนฉาบสีขาวขุ่นตัดกับประตูไม้

และกระเบื้องดินเผา ชวนให้นึกถึงบ้านไทย

โบราณ

ล ่างขวา  หลังคาซุ ้มประตูล ้อเลียนแบบ    

หลังคาวิลล่า พาเดินผ่านธรรมชาติไปสู ่  

ความผ่อนคลาย

ซ้าย การผสมผสานวัสดุทั้งไม้ ปูน และ

กระเบื้องในสีเอิร์ธโทน ช่วยสร้างความรู้สึก

สงบ เหมาะแก่การพักผ่อน

ขวาบน สระว่ายน�้าเน ้นเส้นสายลายโค้ง       

ล้อไปตามแนวต้นไม้เดิม กลมกลืนกับรูปแบบ

วิลล่าได้เป็นอย่างดี
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THE  TUBKAAK  KRABI
BOUTIQUE  RESORT
เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีก รีสอร์ทขนาดเล็กประกอบไปด้วยห้องพักทั้งหมด 45 ห้อง        

ในพื้นที่ทั้ง 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นห้องพักในวิลล่า Sea View ทั้ง 4 หลังมีพื้นที่ติดกับ          

ท้องทะเลกว้าง วิลล่าหลังเด่นในส่วนนี้ คือ Presidential Suite หลังใหญ่ที่มีสระว่ายน�้า       

ในตวั ซึ่งมเีพยีงกระจกใสหนากั้นยามแหวกว่ายผ่อนคลาย ระหว่างสระว่ายน�้าและววิทะเล 

ในส่วน Garden View เน้นความใกล้ชิดกับแมกไม้เขียวขจี ผสมผสานกับทิวทัศน์ทะเล 

สดุท้ายส่วน Pool View ออกแบบให้สระว่ายน�้าคดเคี้ยวคูไ่ปกบัวลิล่าแต่ละหลงั สร้างความ

ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ในส่วนของสปา การออกแบบเน้นการดึงความงามของล�าธาร

ธรรมชาติเขาหงอน ที่ไหลขนาบรีสอร์ทเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลัก ดึงเสียงน�้าไหลและ   

ความเขียวชอุ่มของป่าไม้เข้ามาช่วยผ่อนคลายผู้มาเยี่ยมเยียนสปา ให้ได้ความสบายตัว

และสบายจติใจกลบัไป

ลักษณะการออกแบบอาคารที่ผสมผสานเส้นสายอ่อนโยนและส่วนเว้าโค้งประกอบ         

เพื่อช่วยเพิ่มอารมณ์ผ่อนคลาย สบายตาให้กับผู้เข้าพัก และยังช่วยลดทอนความแข็ง      

ของวัสดุธรรมชาติ ทั้งไม้ หิน และปูน ให้ดูอ่อนโยนขึ้น สร้างเอกลักษณ์ของรีสอร์ท         

ด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ด้วยการเลือกใช้หลังคากระเบื้องเคลือบ    

บนหลงัคาโค้งคล้ายท้องเรอื ตกแต่งภายนอกและภายในด้วยงานไม้ธรรมชาตสิเีข้มบนพื้น

และผนงับางส่วน สลับกับผืนผนงัปูนฉาบแต่งผิวบางขาว ท�าลักษณะลวดลายเป็นคลื่น 

สร้างบรรยากาศผสมผสานระหว่างภูเขาและทะเลได้อย่างลงตัว เฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นงาม     

ตั้งสงบสวยสง่าโดดเด่นบนพื้นหลังสีขาวลวดลายธรรมชาติ ผสมผสานของตกแต่งพื้นถิ่น 

อย่างเรอืกอและเลื่อมประดบั ช่วยสร้างบรรยากาศท้องถิ่นประยกุต์ได้เป็นอย่างด ี

ซ้ายบน ที่นั่งโครงสร้างปูนตกแต่งด้วย      

ปูนฉาบผิวบางสีขาวขุ่น เข้าชุดกับเบาะที่นัง่  

ในมุมสบายๆ

ซ้ายล่าง กรอบรูปไม้โชว์พื้นหลังของผนงั  

ปูนฉาบแต่งผิวบางขาว ช่วยส่งให้ภาพเขียน

สไตล์โบราณดูน่าสนใจ

ขวาบน วิลล่าทุกหลังจัดวางอยู่ในหมู่แมกไม้     

ตัวเรือนสีขาวขุ่นกับหลังคากระเบื้องดินเผา

ช่วยให้กลมกลืนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ขวาล่าง ภายในวิลล่าเน้นการตกแต่งที่สื่อถึง

ความสขุมุและคลาสสกิ ด้วยงานไม้ธรรมชาติ

ที่คู่กับพื้นผนังสีขาวขุ่น ตัดด้วยสีสันของ         

ของตกแต่งสีเอิร์ธโทนอย่างลงตัว
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รีสอร์ทริมทะเล ต้องระวังดูแลให้ตัวอาคารปูนซีเมนต์ได้รับผลกระทบจาก      

เกลือทะเลน้อยที่สุด เพราะคราบเกลืออาจทําให้รีสอร์ทหมองและดูไม่น่ามอง 

การออกแบบการก่อสร้างเพื่อป้องกันการรุกรานจากเกลือ จึงถือเป็นเรื่อง     

สําคัญ นอกจากการยกโครงสร้างพื้นให้โปร่งเพื่อการระบายอากาศ และการวาง

แผ่นพลาสติกคลุมพื้นดินในส่วนก่อสร้างแล้ว การติดตั้งแผ่นพลาสติกรองรับ

ระหว่างก้อนอิฐก่อในแนวก่อแรกซึ่งใกล้กับพื้นดินที่สุด ยังสามารถช่วยป้องกัน

การซึมของนํ้าจากพื้นผิวดินที่มีความเค็มสูง ไม่ให้เข้ามาสู่ตัวอาคารได้อีกด้วย 

เพียงเลือกการป้องกันในแบบต่างๆ มาช่วยดูแลผืนผนังฉาบตกแต่งจาก          

“เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวบางขาว” (White Skim Coat) ช่วยให้ความสวย       

ของสีสันผนงังดงามคู่กับผืนทะเลสีครามอีกนานเท่านาน

ซ้าย มุมสระว่ายน�้าปูนซีเมนต์ขาวผสมเกล็ด

หินสีเทา สร้างความผ่อนคลายให้ทุกวิลล่า

ขวาบน ส่วนต้อนรับผสมผสานระหว่าง   

งานไม้ กระเบื้องดินเผาและผนังเสาตกแต่ง   

ปูนฉาบผิวบางเทา

ขวาล ่ าง  ห ้องน�้ าถูกตกแต ่งผนังด ้วย          

ปูนฉาบผิวบางสีเทาอ่อนในบรรยากาศกึ่ง 

Outdoor

AMAZING TIPS & TRICKS 



สัมผัสจากปลายนิ้วพรมไล่บนพื้นผิวปูนซีเมนต์ซึ่งใช้ตกแต่งสร้างบรรยากาศและสไตล์  

ของผลงานที่น�ามาเสนอนี้ ท�าให้รู ้สึกเข้าถึงความตั้งใจในการออกแบบที่สื่อลักษณะ            

ของวัสดุให้รู ้สึกจับต้องได้ตั้งแต่แรกเห็น การผสมผสานพื้นผิวสัมผัสที่หลากหลาย          

ให้กลมกลืนได้ เป็นความท้าทายในการออกแบบ เพราะเป็นการสร้างความต่อเนื่อง        

ในแต่ละผิวสัมผัสให้ลงตัวและไม่ขัดตา เสริมให้ผลงานโดดเด่นใช่เพียงเพื่อมองผ่าน     

สร้างเอกลกัษณ์ที่น่าสมัผสั เตมิต่อจนิตนาการให้กบังานสถาปัตยกรรมT TOUCH
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BORN
2  SLEEP

Location: 47 ถนนช่างหล่อ ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 0-5327-1762, 08-8258-3441 

Owners: คุณปิยะรัตน์ อริยะฐิติวงศ์ และคุณสุมิตรา สุรนันทน์บุตร

Architects / Interior Designer: คุณรณชัย ขันปัญญา

www.born-2-sleep.com
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PROJECT
DESCRIPTION
เมื่อบ้านแสนรักอยากจะต้อนรับแขกต่างเมือง Born 2 Sleep จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็น               

เรือนรับรองหลังน้อย ที่ตั้งใจดูแลผู้มาเยี่ยมเยือนในบรรยากาศสบายๆ ในอาคารสไตล์      

โมเดร์ินตกแต่งด้วยปนูเปลอืยเป็นหลกั ให้บรรยากาศเก๋ๆ เข้ากบัเมอืงที่เตม็ไปด้วยเรื่องราว

อย่างเมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี โรงแรมหลังเล็กแต่ใจใหญ่นี้ ประกอบด้วยห้องพัก      

เรยีบง่ายและเก๋ไก๋เพยีง 8 ห้อง แต่ละห้องมกีารจดัพื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ในทกุๆ มมุ 

โดยมหีนึ่งห้องพเิศษ อย่าง Moat View Room ที่กว้างขวางน่านอนมองดูคูเมอืงเชยีงใหม่ 

ผ่านหน้าต่างบานสงูไปสูร่ะเบยีงกว้างที่เผยให้เหน็ถงึความงามที่เตม็ไปด้วยเสน่ห์ของมนต์

เมอืงเหนอืนี้

THINK
DIFFERENCE
บ้านหลงัเลก็ๆ ตั้งใจต้อนรบันกัท่องเที่ยวในโลกใบใหญ่ เป็นโรงแรมทางเลอืกให้ผู้มาเยอืน 

รู ้สึกเหมือนพักผ่อนอยู ่ที่บ้าน ท�าให้ความเล็กกะทัดรัดของสถานที่กลายเป็นเสน่ห์          

ของ Born 2 Sleep นี้ จุดเด่นส�าคัญคือการจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด         

ในทุกมุมของโรงแรม เช่น การจัดชั้นวางโทรทัศน์แขวนผนงัที่ตกแต่งจากปูนซีเมนต์เทา        

แบบปูนเปลือยขัดมัน เป็นต้น และด้วยความชมชอบรูปแบบที่เรียบง่ายโปร่งโล่งสบาย    

ของเจ้าของโรงแรม หน้าต่างจงึเน้นเป็นบานสูงจากพื้นจรดฝ้าเพดานในทกุห้องพกั ท�าให้

มุมมองสู่ภายนอกเปิดกว้างมากขึ้น ช่วยเชื่อมต่อสวนสวยเข้ามาภายในแต่ละห้องพักได้

เป็นอย่างดี ท�าให้ “เกิดมานอน” สร้างบรรยากาศในการนอนเล่นและนอนจริงอย่างม ี    

สนุทรยีภาพอยู่เสมอ

ซ้าย ปูนเปลือยขัดมัน กระจก เหล็ก และไม้      

เป็นส่วนประกอบหลักที่ลงตัวกับโรงแรม  

เล็กๆ นี้

ขวา ไม่เพียงแค่ตัวอาคารปูนเปลือยขัดมัน     

ที่เป็นพระเอกหลัก แต่เฟอร์นิเจอร์บางส่วน

ยังเลือกใช้วัสดุเดียวกันเพื่อความกลมกลืน

อีกด้วย

บน แสงไฟสีเหลืองเปลี่ยนบรรยากาศให้ผนงั

ปูนเปลือยขัดมันมีมิติที่แปลกตา สร้างความ

รู้สึกอบอุ่นได้เป็นอย่างดี
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PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
จากความหลงใหลในความดิบของปูนเปลือย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่น่าเบื่อ     

ท�าให้ Born 2 Sleep มตีวัเลอืกของวสัดหุลกัไว้ในใจ เพื่อเป็นโจทย์ในการออกแบบตั้งแต่

เริ่มต้น เลือกใช้ปูน “เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท” ในการฉาบผนังปูนเปลือย ซึ่งเป็น             

ส่วนประกอบหลักทั้งพื้นและผนงั ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้อง ทั้งนี้เพราะปูนเปลือย

เป็นวัสดุที่ไม่โดดเด่นไปด้วยรายละเอียดท�าให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติของวัสดุอื่นๆ     

อย่างไม่ขดัตา ผลลพัธ์คอื  ความแตกต่างที่ไม่ท�าให้เพื่อนบ้านต้องแตกตื่น เพราะบ้านพกั

นกัท่องเที่ยวเลียบคูเมืองเชียงใหม่นี้ได้วางตัวสงบนิ่งท่ามกลางต้นไม้ใบหญ้าเขียวครึ้ม     

รอบตวัโรงแรมได้เป็นอย่างดี

ซ้าย ผ้าม่านสะท้อนแสงสีเงินวาว เพิ่มความ

รู้สึกแบบโมเดิร์นให้กับตัวอาคารปูนเปลือย

ทรงสี่เหลี่ยม

ขวา เพิ่มความอบอุ ่นให้กับอาคารสไตล์       

โมเดิร์นด้วยกล่องต้นไม้ ประดับบนผนัง      

ปูนเปลือยในส่วนระเบียงด้านหน้าโครงการ
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BORN
2  SLEEP
พื้นที่ว่าง 80 ตารางวา หน้าบ้านหลงัน้อย เปลี่ยนเป็นโรงแรมเก๋กลางใจเมอืงเชยีงใหม่ได้ 

ด้วยการระดมทุนจากพี่น้องผองเพื่อนให้มาลงขันร่วมกันต้อนรับขับสู้ผู ้มาเยี่ยมเยือน      

ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบสบายๆ เรียบง่าย และโปร่งโล่ง ถึงแม้ไอเดีย Born 2 Sleep        

จะ “เกิดมานอน” แต่ยามตื่น นกัท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่าง

สะดวก เพราะตั้งอยู่ตดิคูเมอืง แค่เดนิเท้าเพยีง 5 นาทจีากที่พกั กส็ามารถเพลดิเพลนิกบั

ร้านค้าหลากหลายที่ถนนคนเดนิได้ ถ้าไม่อยากเดนิกส็ามารถเรยีก “รถแดง” รถโดยสาร        

ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ได้ที่ด้านหน้าของโรงแรมอย่างสะดวก หรือถ้าอยาก

คล่องตวัมากขึ้น รถจกัรยานและจกัรยานยนต์กม็ใีห้เช่าอกีด้วย

หน้าตาของโรงแรมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเข้ารับกับมุมของพื้นที่ตั้ง เพื่อให้หน้าโครงการ      

โดดเด่นและเข้าถงึได้ง่ายจากถนนใหญ่ ผ่านเฉลยีงไม้รอบด้านหน้าโรงแรมไปถงึส่วนต้อนรบั

ที่ผสมผสานร้านชาชกัและโรต ี“ก”ู ตกแต่งด้วยชดุโซฟานั่งเล่นกบัโต๊ะกาแฟหลากหลายแบบ 

ด้วยพื้นที่ที่ไม่กว้างนกับันไดวนจึงถูกเลือกใช้เพื่อความประหยัดในการใช้พื้นที่ พร้อมทั้ง

เลอืกใช้หลงัคาที่ใช้วสัดโุปร่งแสงเพื่อดงึแสงธรรมชาตเิข้ามาสูภ่ายในอาคาร สร้างความรูส้กึ

แบบโปร่งโล่งสบายให้กบัโรงแรมขนาดกะทดัรดัอกีด้วย

Born 2 Sleep เน้นการตกแต่งแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่มีสไตล์เฉพาะตัว ภายใน       

ห้องพกัขนาด 3 X 4 เมตร ผสมผสานระหว่างพื้นและผนงัฉาบตกแต่งด้วยปนูซเีมนต์เทา        

ในรูปแบบปูนเปลือย และเฟอร์นิเจอร์ Built-in ซึ่งเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นยังถูกดัดแปลง            

ให้เหมาะสมกบัขนาดของห้อง เช่น โต๊ะเครื่องแป้งที่สามารถพบัเกบ็ได้ ชดุทวีทีี่ตดิราบกบั

ผนงัห้อง ท�าให้มพีื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางก�าลงัด ีไม่รู้สกึอดึอดั นอกจากนั้นการเลอืกเดนิ

ท่อสายไฟภายนอกผนงั ช่วยให้กลมกลนืไปกบัอารมณ์ดบิๆ ของปนูเปลอืยอกีด้วย ในส่วน

ของห้องน�้ามีการแต่งแต้มสีเหลืองบ้าง เพิ่มสีสัน ลดความน่าเบื่อ และเลือกใช้กระเบื้อง

แกรนติในส่วนเปียกเพื่อให้การดูแลรกัษาความสะอาดง่าย แต่ยงัคมุโทนเข้ากบัปูนเปลอืย

ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทกุห้องพกัของ Born 2 Sleep มรีะเบยีงไม้ให้เป็นพื้นที่หย่อนใจยามเยน็ พื้นที่

หน้าห้องที่กว้างถงึ 3 เมตร เป็นมมุเลก็ๆ เหมาะส�าหรบัสูดอากาศบรสิทุธิ์จากต้นไม้ที่อยู่

รายรอบห้อง พร้อมชมววิทวิทศัน์ของคเูมอืงที่สวยงาม ผสมผสานอารมณ์ล้านนาเมอืงเหนอื 

กับบ้านน้อยมีสไตล์หลังเก๋ไก๋ ที่สร้างบรรยากาศดีๆ ให้ผู ้มาเยือนทั้งในยามตื่นหรือ          

ยามนอนหลบัพกัผ่อนได้เป็นอย่างดี

บน ชั้นวางโทรทัศน ์แบบประหยัดเนื้อที่   

ตกแต่งด้วยแผ่นสังกะสีในกรอบไม้ กลมกลืน

กับความดิบเท่ของห้องพัก

ล ่าง  เก ้าอี้หลากหลายรูปทรงและสีสัน        

โดดเด่นอยู่กับพื้นและผนงัปูนเปลือยขัดมัน

ซ้าย เพิ่มความเก๋  ในบริเวณหัวเตียงด้วย     

ผืนสังกะสีในกรอบไม้ เพิ่มความเก๋แบบดิบๆ   

ให้กับผนงัปูนเปลือยอย่างง่ายๆ
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ถึง Born 2 Sleep จะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก การวางแผนการบํารุงรักษาอาคาร 

เพื่อต้อนรับความพอใจของผู้มาเยือนจึงเป็นเรื่องใหญ่ แม้ว่าการดูแลพื้นผิวผนงั

ปูนซีเมนต์เทา จาก “เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท” ที่ตกแต่งในรูปแบบปูนเปลือย   

ขัดมัน จะไม่ต้องการการดูแลรักษามากเท่าวัสดุอื่น แต่การเคลือบผิวปูนเปลือย

ขัดมันก็สามารถช่วยให้พื้นผิวปูนเปลือยดูมันสวยได้ยาวนานขึ้นด้วย 3 วิธีง่ายๆ 

วธิแีรกคอื การใช้ซลิโิคนซึง่เป็นนํ้ายาเคลอืบดแูลผวิปนูทาเคลอืบผวิหน้า ลดการ

เกิดฝุ่นหรือเป็นขุย วิธีที่สองคือ การใช้ Epoxy ใสทาเคลือบ มีทั้งแบบเงาหรือ

แบบด้านให้เลือก วิธีสุดท้ายคือ การใช้แว็กซ์เคลือบผิวให้ผิวปูนเปลือยขัด          

ให้เงาขึ้น หากต้องการสีแปลกตาสามารถเลือกแว็กซ์สีต่างๆ มาขัดมันได้อีกด้วย

บน วงกบอะลูมิเนียมสีด�าล้อกับโครงสร้าง

เหลก็สเีดยีวกนั ตดักบัผนืผนงัสปีนูธรรมชาติ

ได้อย่างลงตัว AMAZING TIPS & TRICKS 
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APUS
CONDOMINIUM

Location: 333/114 หมู่ 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0-3841-2504, 0-3841-2497 

Owner: บริษัท วารีทรัพย์ และ วารีจินดา จํากัด

Architects: คุณธนกร สมฤทธิ์

บริษัท ดราก้อน ดีเทล จํากัด

Interior Designer: คุณเสกสรรค์ เสมอวงษ์

บริษัท Aplus 2 Studio จํากัด

www.apuscondo.com
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PROJECT
DESCRIPTION
Apus Condominium ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน ใจกลางพทัยากลาง ใกล้ชายหาดพทัยา 

อาคารที่พกัอาศยัสูง 7 ชั้น พร้อมด้วยห้องชดุทั้งหมด 158 ห้อง โครงการเน้นการออกแบบ

ให้มีกลิ่นอายของรีสอร์ท เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้อยู่อาศัย โดยให้อาคาร   

ทั้งสองตั้งโอบล้อมสระว่ายน�้า ที่ตกแต่งด้วยพื้นและผนงัมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สร้างความ    

แปลกใหม่ให้กับบริเวณสระว่ายน�้าให้ต่างจากทั่วไป โดยพื้นและผนังตกแต่งนี้ ได้ม ี         

การออกแบบให้เชื่อมต่อกบัพื้นที่โดยรอบที่เน้นเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบหลกั

บน บรรยากาศภายในห้องอบอุ่นด้วยสีแนว

เอิร์ธโทนผสมสีเทาเข้ม

ซ้าย พืน้และผนงัภายนอกอาคารตกแต่งด้วย

มาร์เบิ้ลเรนเดอร์ในสามเฉดสีเข้มอ่อนของ     

สีเทาโดยทั่วบริเวณส่วนกลางสระว่ายน�า้
บน แนวความคดิในการผสมผสานสามเฉดสเีทา

อ่อน เทากลาง และเทาเข้ม ได้น�ามาประยุกต์ใช้ 

สร้างเป็นลวดลายทัว่บรเิวณสระว่ายน�า้ให้เข้ากบั

ทั้งโครงการ

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd.
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THINK
DIFFERENCE
พัทยาเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน บรรยากาศชายทะเลคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน       

ของผูท้ี่พกัอาศยัในพทัยา Apus จงึดงึเอาความรูส้กึผ่อนคลายเข้ามาผสมผสานไว้กบัอาคาร

สไตล์โมเดิร์น เพื่อให้ผู้พักอาศัยรู้สึกเหมือนบ้านในรีสอร์ท แรงบันดาลใจในการออกแบบ

ร่วมกับทฤษฎี 3 หรือ Three Theory ที่เน้นการผสมผสาน 3 รูปแบบของเส้นสายกับ            

3 เฉดสีของโทนสีเทา และ 3 มุมมองจากอาคารรูปตัว U ที่มองสู่ส่วนพักผ่อนกลาง          

โดยเน้นด้วยการตกแต่งบรเิวณพื้นและผนงัของสวนส่วนกลางและสระว่ายน�้า จากสเีทาทั้ง 

3 เฉดด้วยปูน “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” และ “วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ         

มาร์เบิ้ลเรนเดอร์” สร้างความรู้สกึโมเดริ์นผสมความเป็นธรรมชาตไิด้เป็นอย่างดี

PRIMARY
SWIMMING  POOL
TERRACE  MATERIALS
เพื่อต้องการลดความจ�าเจของมุมมองในแต่ละฝั ่งของอาคารห้องพักอาศัยสู ่พื้นที่         

กลางโครงการ ลวดลายและสีสันที่แตกต่างในแต่ละมุม มีความส�าคัญต่อการออกแบบ   

เป็นอย่างมาก สถาปนกิจงึเลอืกใช้ “เสอื ซเีมนต์ขาว ฉาบสูตรพเิศษ” และ “วสัดผุสม

ปูนซเีมนต์ โดยเสอื มาร์เบิ้ลเรนเดอร์” ซึ่งให้ผวิสมัผสัธรรมชาตริ่วมกบัเทคนคิการล้างกรด

ในส่วนของพื้นและผนงั ตกแต่งโดยรอบบรเิวณสระว่ายน�้าด้วยสเีทาอ่อน เทากลาง และ

เทาเข้ม เพื่อสร้างลูกเล่นและมติใิห้พื้นที่เปิดโล่งดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ซ้าย ภูมิทัศน์ในคอร์ตกลางของโครงการ 

เลือกจัดต้นไม้ ในส่วน Softscape แซมไป       

ในการจัดวาง Hardscape ที่ตกแต่งจาก    

มาร์เบิ้ลเรนเดอร์ หินธรรมชาติ และรั้วเหล็ก

สไตล์โมเดิร์น

ขวาบน พื้นบริเวณโถงทางเดินออกแบบ

กลมกลืนกับภายนอกด้วยการใช้เทอร์ราซโซ

สีครีม

 

ขวาล่าง พื้น ผนัง และบันไดเชื่อมต่อกับ

บริเวณสระว่ายน�้าฉาบด้วยมาร์เบิ้ลเรนเดอร์  

ในสามเฉดของสีเทาลวดลายกราฟิก สร้าง

ลวดลายให้น่าสนใจ 

ซ้าย ทางเดินและผนงัในพื้นที่สวนส่วนกลาง

ตกแต่งเป็นลวดลายเส้นกราฟิกด้วยเทคนคิ 

ฉาบมาร์เบิ้ลเรนเดอร์

ขวา พื้นผิวฉาบด้วยมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ สร้าง

ความกลมกลนืต่อเนือ่งจากส่วนพืน้ไปสูผ่นงั

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd. เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd.
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APUS
CONDOMINIUM
เดนิทางโดยรถยนต์เพยีงหนึ่งชั่วโมงผ่านเข้าพทัยากลาง จะพบกบัอาคารพกัอาศยัหลงัใหม่ 

อย่าง Apus Condominium ใกล้ชายหาดพทัยา บนพื้นที่กว่า 4 ไร่นี้ มห้ีองชดุทั้งหมด 158 ห้อง 

ประกอบด้วยห้องแบบสตูดิโอขนาด 30 ตารางเมตร ไปจนถึงห้องแบบสามห้องนอน         

ขนาด 119 ตารางเมตร 

การออกแบบรูปลักษณ์อาคาร เป็นสไตล์โมเดิร์นผสมความรื่นรมย์ของบรรยากาศรีสอร์ท  

ภายนอกอาคารเน้นสเีทาสามโทน คอื สเีทาอ่อน เทากลาง และเทาเข้ม เป็นสญัลกัษณ์     

ที่โดดเด่นของคอนโดมิเนียมนี้ กระจกสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน ช่วยให้เปิดมุมมองสู่สวน     

และสระว่ายน�้าส่วนกลางได้เป็นอย่างด ี

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับส่วนกลางที่มีบริเวณกว้าง เป็นจุดเด่นเรียกความสนใจ         

จากทกุห้องชดุ เส้นสายสามประเภทจงึได้ถกูน�ามาเป็นลกูเล่นในการออกแบบ เส้นโค้งเป็น

พระเอกส�าหรับสระว่ายน�้า ส่วนเส้นตั้งและเส้นนอนถูกน�ามาใช้เป็นลวดลายกราฟิก        

สลบัสเีทาสามโทนให้เกดิความสนกุและน่าสนใจในเวลาเดยีวกนั ด้วยพื้นและผนงัมาร์เบิ้ล- 

เรนเดอร์ ซึ่งเลือกใช้ปูนซีเมนต์ขาวผสมกับ “วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ มาร์เบิ้ล-         

เรนเดอร์” ซึ่งมีสีให้เลือกใช้หลายโทนและปิดท้ายด้วยเทคนคิการล้างกรด จึงตอบโจทย์ 

จากแนวความคดิในการออกแบบคอนโดมเินยีมนี้ ช่วยสร้างผวิสมัผสัแปลกตาให้กบัพื้นที่

กลางแจ้งสร้างความต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี

ซ้าย หินธรรมชาติตกแต่งสลับกับผนัง     

ฉาบมาร์เบิล้เรนเดอร์สามเฉดสเีทา สร้างความ

กลมกลืนที่ลงตัว

ขวา ทางเดินเลียบสระว่ายน�้าตกแต่งด้วย     

หินธรรมชาติ สร้างบรรยากาศเหมือนเดิน   

อยู่ริมชายหาด

บน เส้นสายลวดลายพื้นและผนัง มีทั้ง       

เส้นตัง้ เส้นนอน และเส้นทแยงมมุ สร้างความ

น่าสนใจให้กับพื้นที่ได้อย่างดี

ล่าง แนวเส้นตกแต่งในส่วนผนังภายนอก    

เข้ากับลักษณะหน้าตาของอาคาร

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd.
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ซ้าย ภายในห้องคอนโดฯ ตกแต่งแบบโมเดิร์น

เรียบง่าย

ขวาบน  ส่วนต้อนรับและโถงลิฟต์ตกแต่ง   

ด้วยเส้นสายทั้งผนงัและพื้นเทอร์ราซโซสีด�า   

ที่ตัดเส้นด้วยสแตนเลสขอบหนา กลมกลืน 

กับการตกแต่งโดยทั่วอาคาร

ขวาล่าง ห้องนอนตกแต่งด้วยโทนสเีอร์ิธโทน

สร้างบรรยากาศชวนให้พักผ่อน

ผนงัภายนอกตกแต่งด้วยปูน “เสือ ซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ” ร่วมกับ “วัสดุ

ผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ มาร์เบิ้ลเรนเดอร์” ซึ่งเป็นวัสดุผสมปูนซีเมนต์ที่คัดสรร

จากหินอ่อนธรรมชาติ โดยมีให้เลืือกใช้ทั้งขนาดเม็ดหินเบอร์ 5 และเบอร์ 6     

เพือ่โชว์ความสวยงามของผวิตกแต่งด้วยการใช้เกรยีงไม้ ป่ันให้เมด็หนิเรยีงตวักนั

ให้แน่นและเรียบ จากนัน้ใช้เกรียงขัดมันปั่นให้เรียบลื่น ที่สําคัญควรเลี่ยงการใช้

นํ้าเปล่าในการล้างผิวหน้าของพื้นผิวหลังจากการขัดเรียบ เพื่อป้องกัน 

การหลุดเลื่อนของเม็ดหิน สําหรับงานพื้นแนะนําให้ใช้ปูน “ช้าง ซีเมนต์ขาว”  

ซึ่งเป็นปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผสมกับ “วัสดุผสมปูนซีเมนต์ โดยเสือ  

มาร์เบิล้เรนเดอร์” ซึง่ควรหล่อพืน้คอนกรตีให้มคีวามหนาอย่างน้อย 2 เซนตเิมตร        

ก่อนการปิดผิวด้วยมาร์เบิ้ลเรนเดอร์อีกอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร สามารถสร้าง

ความคงทนแข็งแรงของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

AMAZING TIPS & TRICKS 

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd. เอื้อเฟื้อภาพถ่าย: Cypher Communication Co., Ltd.
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IMPIANA
PRIVATE  VILLA

KATA  NOI
Location: 10 หมู่ 2 ถนนกะตะน้อย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ 0-7633-0770 

Owner: IMPIANA

Architects / Interior Designer: บริษัท Movida จํากัด

www.impiana.com
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THINK
DIFFERENCE
พื้นที่ตั้งขนาดเล็กริมเนนิเขาอาจเป็นอุปสรรคในการออกแบบรีสอร์ทหรู Impiana Private 

Villa จงึเน้นการวางผงัในลกัษณะแนวราบเกาะไปกบัสภาพเนนิเขารมิทะเล สร้างความเป็น     

ส่วนตัวให้กับทุกวิลล่าโดยให้ทุกมุมจากภายในสามารถมองเห็นทะเลกว้างได้เป็นอย่างด ี     

การออกแบบในสไตล์โมเดิร ์นและเรียบง่าย ช่วยให้ทุกวิลล่าไม่โดดแยกแปลกตา             

จากธรรมชาตแิวดล้อม กลมกลนืด้วยสเีอริ์ธโทนของปูนฉาบแต่งผวิส ีสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างอาคารรูปทรงเหลี่ยมมุมเรขาคณิตกับสภาพธรรมชาติของพื้นที่ตั้งในเนินเขา         

ได้อย่างไม่แปลกแยกและดูสวยงามลงตวั

PROJECT
DESCRIPTION
รสีอร์ทสงบตั้งสง่างามท่ามกลางทะเลอนัดามนัเบื้องหน้า คอืความงามที่พบได้ใน Impiana 

Private Villa ที่หาดกะตะน้อย จงัหวดัภูเกต็ รสีอร์ทซึ่งได้รบัการออกแบบให้ทกุพื้นที่ใช้สอย

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่ 2 ไร่ พร้อมกับ Private Pool Villa 12 หลัง ที่ตั้ง        

ตรงหน้ากบัทะเลสคีราม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมเดริ์นเรยีบง่าย ที่เน้นการใช้สเีอริ์ธโทน

เป็นหลัก ทุกผืนผนังภายนอกอาคารถูกตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่งผิวสีน�้าตาลอ่อน                       

สร้างบรรยากาศแบบสุขุมนุ่มลึกให้กับทุกวิลล่า ร้านอาหาร ห้องสมุด และ Cigar and     

Wine Lounge อกีด้วย

ซ้าย โครงสร้างอาคารรูปทรงสี่ เหลี่ยม      

เรียบง ่าย ตกแต ่งด ้วยปูนฉาบแต ่งผิว            

สีน�้าตาลเลียนแบบธรรมชาติ จัดวางตัว     

นิ่งสงบ เพื่อน�าสายตาเข้าไปสู ่สีฟ้าคราม   

ของท้องทะเลอันดามัน

กลาง  มุมมองจากเฉลียงห ้องพักผ่าน         

สระว่ายน�้าปูนฉาบแต่งผิวสีน�้าตาลอ่อน        

แบบเดยีวกบัตวัอาคาร  เปิดกว้างไปสูท่วิทศัน์

งดงามสุดตา

ขวา สร้างบรรยากาศผ่อนคลายแบบมีสไตล์

ด้วยมู่ลี่  ไม้เปิดรับแสงธรรมชาติ สร้างเงา

สวยงามให้กบัผนืผนงัปนูฉาบสไีด้เป็นอย่างดี
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ซ้าย พักผ่อนสบายๆ ในส่วนต้อนรับกับ

บรรยากาศสงบอบอุ่น ด้วยเฉลียงไม้ในพื้นที่

โปร่งโล่ง ตกแต่งคู ่กับเสาปูนสูงฉาบด้วย     

ปูนฉาบสีน�า้ตาลอ่อน 

กลาง  อีกมุมหนึ่งของระเบียงไม้ในวิลล่า      

คุมด้วยสีเอิร์ธโทน กลมกลืนกับบรรยากาศ        

โดยรวมของโรงแรมกับธรรมชาติโดยรอบ

ขวา ภายในห้องพกัตกแต่งสไตล์สขุมุสง่างาม 

ด้วยโทนสนี�า้ตาลเข้มอ่อน ทัง้ในส่วนพืน้ ผนงั 

และเฟอร์นิเจอร์

PRIMARY
BUILDING
MATERIALS
ด้วยแนวความคิด Inside Out, Outside In การออกแบบจึงเน้นให้ผนังและช่องเปิด          

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก ซึ่งเหมาะส�าหรับงานฉาบตกแต่ง     

ขั้นสุดท้ายกับผนงัปูนฉาบเรียบ ได้น�ามาใช้ตกแต่งผืนผนงัภายนอกให้เป็นสีน�้าตาลอ่อน      

ตั้งเรียงรายคู่กับพื้นหินภูเขาสีเทาและประตูไม้บานใหญ่ สระว่ายน�้าใช้ผิวหินสีเทาขัด      

ผสมเกลด็หนิเมด็ละเอยีด เมื่อสะท้อนกบัท้องฟ้าช่วยให้สระว่ายน�้าดกูลมกลนืกบัท้องทะเล 

กระจกตัดแสงสีเทาชาบานกว้างใช้กั้นพื้นที่สู่ห้องพัก ภายในตกแต่งด้วยปูนฉาบแต่ง        

ผิวบางสี (Color Skim Coat) สีเดียวกับภายนอก เพื่อพื้นผิวที่เรียบเนียน เน้นความงาม

หรูหราของกระเบื้องพื้นลายไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมชาติสีเข้มตัดกับผ้าบุสีอ่อนในทุกห้อง          

สร้างความรู้สกึสขุมุและผ่อนคลายสงบได้อย่างลงตวั
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IMPIANA  PRIVATE  VILLA
KATA  NOI
มมุมองจากหน้าต่างบานกว้างสู่ทะเลอนัดามนัสเีขยีวมรกต คอืมมุมองจากทั้ง 12 วลิล่า 

ของ Impiana Private Villa ที่ตั้งอยูบ่นเนนิผาเหนอือ่าวกะตะน้อยที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ

สวยงาม เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบรีสอร์ทหรูซึ่งซ่อนตัวกลมกลืนอยู่ใน 

เนนิเขา ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดร์ินสเีอร์ิธโทน เตม็ไปด้วยวลิล่าทรงเหลี่ยมตั้งลดหลั่น     

กนัตามแนวผา ให้ทกุวลิล่าเสพความส่วนตวัเตม็ที่จากววิทวิทศัน์มมุกว้างผ่านสระว่ายน�้า

ส่วนตวัสู่ปลายฟ้าของทะเลสคีราม

นอกจากวลิล่าทั้ง 12 หลงัแล้ว ทกุส่วนของรสีอร์ท ทั้งห้องอาหาร ส่วนบาร์บคีวิ ห้องซกิาร์

และไวน์ ห้องออกก�าลังกาย และสปา ยังได้รับการออกแบบให้พบกับมุมมองกว้าง         

ของทะเล ในกลุ่มอาคารสีน�้าตาลอ่อนที่แทรกตัวอยู่ตามเนนิผา เลือกใช้หลังคาอาคาร      

รูปทรงแบนราบตั้งเอียงตามลักษณะลาดเอียงของที่ดิน ช่วยลดการบังสายตาในระหว่าง

อาคาร โดยเลือกใช้วัสดุเกล็ดหินขัดด้านบนหลังคา เพื่อไม่ให้มุมมองต้องติดขัดด้วยวัสด ุ               

ที่แปลกแยกจากธรรมชาต ิกลมกลนืกบัผนงัปนูฉาบสนี�้าตาล เหมอืนลกัษณะของหนิทราย 

ช่วยสร้างบรรยากาศธรรมชาตใิห้กบัรสีอร์ทได้เป็นอย่างดี

ลักษณะภายนอกอาคารได้ถูกเชื่อมต่อเข้ามาภายใน ด้วยผนังปูนฉาบสีเดียวกับผนัง

ภายนอก แต่เลือกใช้ปูนฉาบแต่งผิวบางเพื่อความเรียบเนียนและสร้างความรู้สึกหรูหรา    

ทุกส่วนพื้นที่คุมโทนสีด้วยการเลือกใช้สีเอิร์ธโทนในการตกแต่ง ทุกห้องพักตกแต่งด้วย

เฟอร์นเิจอร์ไม้สเีข้มสไตล์คลาสสกิ ม่านสนี�้าตาลและครมีเข้ากบัผนงัปนูฉาบสนี�้าตาลอ่อน 

กบัพื้นกระเบื้องลายไม้ในห้องนอน หรอืพื้นหนิภูเขาในห้องนั่งเล่น 

 

นอกจากบรรยากาศที่กลมกลืนกับธรรมชาติด้วยวัสดุและโทนสีแล้ว ความเป็นส่วนตัว     

ยังเป็นหัวใจหลักในการออกแบบอีกด้วย เห็นได้จากที่ตั้งโครงการแม้อยู ่ไม่ไกลจาก        

ถนนหลักมากนกั แต่ด้วยการจัดวางผังอาคารท�าให้รีสอร์ทได้รับการจัดวางเพื่อแยกพื้นที่

ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี การเข้าถึงห้องพักแต่ละวิลล่ามีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจน โดยใช้     

แนวความคดิการจดัวางเส้นทางสญัจรอย่างเรยีบง่าย (Simple Circulation) ท�าให้ผู้ที่มาพกั

ไม่สบัสน สร้างความเป็นส่วนตวัให้กบัทกุวลิล่าอย่างแท้จรงิ

บน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งหรูหรา  

สร้างความสง่าให้กับห้องพักสีสงบ เพื่อให้

กลมกลืนกับผืนทรายและท้องทะเลภายนอก

ล ่าง  ต้นไม ้ เขียวชอุ ่มกลมกลืนกับผนัง

ภายนอก สร้างความสบายให้สายตา

ซ ้ าย  ในส ่วนของบัน ไดภาย ในอาคาร             

เติมความลึกลับให้กับผนังสีน�้าตาลอ่อน   

ด้วยพื้นหินสีด�าขลับ

  

ขวาล่าง เติมความงดงามให้อาคารด้วยของ

ตกแต่งแบบไทยโบราณเป็นการสร้างความ

หรูหราด้วยวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
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AMAZING TIPS & TRICKS 

การผสมปูน “เสือ มอร์ตาร์ ฉาบแต่งผิวสี” (Color Render) เพื่อให้ปูนฉาบ 

แต่งผวิสแีละเมด็สแีตกตวัเป็นเนือ้เดยีวกนั โดยมเีคลด็ลบัส�าคญัอยูท่ีค่วามเรว็

ของรอบสว่าน เริ่มต้นด้วยการเทน�้าในถังผสมเพียงครึ่งหนึง่ของปริมาณน�้า   

ที่ใช้ทั้งหมด สูตรผสมโดยประมาณ ปริมาณน�้าอยู่ที่ 9.75 - 10.5 ลิตรต่อปูน 

1 ถุงขนาด 25 กิโลกรัม จากนัน้ค่อยๆ เทปูนลงในน�า้ และเริ่มใช้สว่านผสม

ด้วยความเร็วรอบต�่า เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย เติมปูนต่อไปเรื่อยๆ           

จนเนื้อปูนเข้มข้น แล้วให้ปรับความเร็วสว่านมาที่ระดับกลาง สังเกตให้       

เนื้อปูนและเม็ดสีแตกตัวเข้ากัน จึงเติมน�้าเพื่อลดความข้น เมื่อได้เนื้อครีม  

ข้นตามสัดส่วนแล้ว อย่าลืมทิ้งปูนที่ผสมเสร็จแล้วไว้ 15 นาที เพื่อให้เม็ดสี 

และสารผสมเพิ่มการแตกตัว สุดท้ายปั่นต่ออีกเล็กน้อยก่อนน�าไปใช้งาน

บน พื้นที่ภายในเป ิดโล ่งกับผนังกระจก        

เปิดมุมมองกว้างไปสู่ทะเลสงบสร้างความ

ผ่อนคลาย

ล่าง มุมอ่านหนงัสือเล็กๆ ที่เน้นความสุขุม 

เพิ่มสมาธิให้กับการท�างาน
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สถาปัตยกรรมรูปร่างเรขาคณิตผสมผสาน เน้นความ    

เรียบง่าย ด้วยเส้นสายโฉบเฉ่ี่ยว ก่อสร้างและตกแต่ง      

ด้วยปูนซเีมนต์  คอืเอกลกัษณ์เด่นในทกุผลงานจากคณุวส ุ

วริชัศลิป์ สถาปนกิผู้ก่อตั้ง  VaSLab – Vertere Architecture 

Studio Laboratory นบัตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2545 จนถงึวนันี้ ห้อง

ทดลองงานออกแบบสถาปัตยกรรม แสดงความชดัเจนของ

งานในรูปแบบ Deconstruction ผ่านโครงสร้างและ          

การตกแต่งจากวัสดุปูนซีเมนต์เทาและปูนซีเมนต์ขาว        

ได้เป็นอย่างดี

ด ้วยความชื่นชอบในงานสไตล ์ Avant-garde หรือ 

สถาปัตยกรรมแบบก้าวหน้า ที่เน้นการออกแบบให้รูปร่าง

ภายนอก (Form) สร้างพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นภายใน (Space) 

ด้วยโครงสร้างที่ไม่ยึดติดรูปแบบเดิมๆ คุณวสุจึงได้      

ตัดสินใจย้ายจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อไปศึกษาปริญญาตรีที่สถาบันที่มีชื่อเสียง   

ทางด้านการออกแบบที่ Pratt Institute ในเมืองนิวยอร์ก 

และได้ต่อยอดความหลงใหลในงานออกแบบด้วยหลกัสตูร 

Master of Science in Advanced Architectural Design จาก 

Columbia University มหาวทิยาลยัดงัที่นวิยอร์กอกีเช่นกนั

 

จากผลงานที่เน้นการแสดงรูปทรงชัดเจน วัสดุหลักอย่าง

ปูนซีเมนต์เทาในโครงสร้างและพื้นผิวตกแต่ง จึงเป็น         

ตัวถ่ายทอดความคิดอิสระได้เป็นอย่างดี ในยุคเริ่มต้น    

การท�างานของคุณวสุ พื้นผิวลักษณะปูนเปลือยถือเป็น   

งานที่แปลกใหม่ส�าหรับเมืองไทย คนทั่วไปยังไม่เข้าใจ    

บ้านที่ไม่ทาสีผนัง ไม่ปูกระเบื้องพื้น จึงมักมองเป็นงาน       

ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่เพราะความเข้าใจในรูปแบบ     

ของการออกแบบที่ชื่นชมในความงามของเนื้อแท้วัสดุ

ปูนซเีมนต์ ที่แสดงทั้งในงานโครงสร้าง และงานตกแต่งพื้น

ผิวของพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ท�าให้คุณวสุมีเพื่อน        

ร่วมทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

เฉพาะตัว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือผลงานจากการชนะ     

การประกวดแบบ Honda Big Wing บนถนนประดิษฐ์-       

มนญูธรรม ซึ่งน�าเสนอความลื่นไหลของที่ว่างและรูปทรง

อาคารอสิระอย่างชดัเจน

วัสดุเด่นในหลากหลายโครงการที่คุณวสุออกแบบในช่วง     

ที่ผ่านมา เน้นการตกแต่งพื้นผวิจากปนูเปลอืย เพื่อส่งเสรมิ

ความงามของโครงสร้าง พื้นผิวผนงัทั้งหมดเลือกตกแต่ง

ด้วยปนูซเีมนต์เทาในส่วนโครงสร้าง และก่อฉาบร่วมกบัการ

ตกแต่งผวิด้วยปูนฉาบแต่งผวิบาง เพื่อแสดงความงามของ

ผิววัสดุปูนเปลือยให้เข้ากับโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่   

และเพื่อเตมิต่อความน่าสนใจ แต่ความคดิในการออกแบบ

ของคณุวสไุม่ได้ยดึตดิอยูก่บัวสัดเุดยีว สงัเกตได้จากผลงาน

สดใหม่ที่ก�าลงัศกึษาอย่างเข้มงวดในห้องแลป็งานออกแบบ 

ของ VaSLab ที่เน้นตกแต่งพื้นผวิอาคารด้วยปูนซเีมนต์ขาว 

เพื่อน�าเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามคอนเซ็ปต์ เพราะ

ปนูซเีมนต์ขาวเป็นวสัดทุี่ตอบโจทย์ ให้สไตล์ Deconstruction 

และแสดงความงามของพื้นผิวโดยไม ่ต ้องปรุงแต ่ง            

เป็นความคลาสสิกที่เกิดจากวัสดุ ท�าให้ปูนซีเมนต์ขาว        

ดูน่าหลงใหล และยนืหยดักบักาลเวลาไปได้โดยไม่ล้าสมยั

“ผมมองว่าความเป็นตัวเองของแต่ละวัสดุ คือการแสดง

ความเป็นตัวตนในงานสถาปัตยกรรม ผมมักเลือกใช้

ธรรมชาติของแต่ละวัสดุมาเป็นสื่อส�าคัญในการแสดง  

ความคิดของการออกแบบ ร่วมกับความส�าคัญของ        

คุณภาพวัสดุประกอบอาคาร เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ เหล็ก     

และกระจก ทั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกองค์ประกอบเล็กๆ   

เป็นส่วนที่ต้องให้ความสนใจเสมอ นอกจากนี้ ทกุโครงการ

ที่ผมออกแบบผมตั้งใจให้อาคารอยู ่คู ่กาลเวลา ดังนั้น   

ความคลาสสกิในเนื้อแท้ของวสัด ุเป็นส่วนช่วยให้ทกุผลงาน

ยืนอยู่คู่กับอาคารไปได้นานเท่านาน เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความภูมใิจ ที่สถาปนกิและนกัออกแบบทกุคนต้องการ”

วสุ วิรัชศิลป์

กรรมการผู้จัดการ VaSLab Co., Ltd.
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หลังจากจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คุณจีรเวช หงสกุล ได้เริ่มต้นท�างานในสายวิชาชีพนี้ทันท ี

แม้ในช่วงที่เพิ่งจบมาจะเป็นช่วงฟองสบู่แตก เศรษฐกิจ

ซบเซา คุณจีรเวชก็ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปกับสายงาน

ออกแบบ หลงัจากฝึกฝนฝีมอืจนพบแนวทางของตวัเองแล้ว             

คุณจีรเวชจึงตัดสินใจมาเปิดบริษัทของตัวเอง ในปี 2547 

เพื่อค้นหารูปแบบการออกแบบของตนเอง 

บรษิทั สถาปนกิ ไอดนิ จ�ากดั เชื่อมั่นในแนวทางการออกแบบ

สถาปัตยกรรมที่แทรกซึมเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ และ

สงัคมโดยรอบ ที่มาของชื่อ IDIN มาจาก Integrate Design 

Into Nature พ้องเสยีงกบัค�าไทยว่า ไอดนิ ซึ่งเข้ากบัแนวทาง

ในการออกแบบ ที่เน้นให้สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับ     

ภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นอย่างบ้านเรา เป็นการเน้นการ

ออกแบบเพื่อให้อยูส่บายจรงิ โดยไม่เบยีดเบยีนสิ่งแวดล้อม

จนเกนิไป

ผลงานที่ผ่านมาของ IDIN มหีลากหลายประเภท ทั้งบ้าน

พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม คอนโดมิเนียม ไปจนถึง    

งานระดับประเทศอย่าง “Phuket Gateway” ที่ถือเป็น          

เรือนรับรองขนาดใหญ่ให้กับผู ้มาเยี่ยมเยือนจังหวัด 

นอกจากผลงานคุณภาพหลากขนาดแล้ว รางวัลจาก

สถาบันต่างๆ ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจในการ

ออกแบบของคุณจีรเวชอีกด้วย ทั้งผลงานรางวัลชนะเลิศ

ประกวดแบบ ASA Experimental 1999 ในผลงาน God Save 

The Park, รางวลั Young Architect Award Nippon Paint 

CDC Competition 2003, รางวลัรองชนะเลศิประกวดแบบ 

นิตยสารบ้านและสวน House with Nature Design 

Competition 2001 และรางวัลสถาปัตยกรรมที่สมควร      

เผยแพร่ประจ�าปี 2553

นอกจากผลงานการออกแบบที่โดดเด่นแบบอ่อนน้อม    

ถ่อมตนแล้ว สิ่งที่น่าสนใจคอืการเลอืกใช้วสัด ุในทกุผลงาน 

ที่เน้นการผสมผสานปนูซเีมนต์เทากบัวสัดทุ้องถิ่น หรอืวสัดุ

จากธรรมชาตเิสมอ ทั้งนี้เพื่อสื่อถงึความเรยีบง่าย เป็นกลาง 

และความใกล้ชิดกับธรรมชาติ นอกจากนี้ปูนซีเมนต์        

ยังเป็นวัสดุที่คงทนถาวรใช้ได้กับทั้งภายนอกและภายใน 

โดยไม่ต้องดูแลรกัษามากมาย

ถึงแม้วัสดุปูนซีเมนต์เทาจะเป็นที่รู ้จัก และน�ามาใช้ง่าย     

แต่การเลอืกใช้อย่างเหมาะสมกบังานออกแบบ เป็นเรื่องที่

ควรให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรบังานที่เป็นลกัษณะ

แบบประตมิากรรมที่ต้องแสดงถงึความงามของพื้นผวิจาก

วัสดุปูนซีเมนต์ คุณจีรเวชมักเลือกออกแบบด้วยคอนกรีต

เปลือยซึ่งเป็นงานหล่อคอนกรีตลงแบบตั้งแต่ในขั้นตอน

โครงสร้าง เพราะเชื่อว่าการโชว์ความงามของพื้นผิว    

คอนกรีตหล่อในเป็นเสน่ห์ของวัสดุปูนซีเมนต์อย่างแท้จริง 

ในส่วนพื้นที่ตกแต่ง พื้นและผนังปูนเปลือยขัดมันจาก

ปูนซีเมนต์เทา จึงถูกเลือกมาใช้เพื่อให้กลมกลืนกับงาน

คอนกรีตเปลือยอยู ่เสมอ เพราะสามารถเลือกฉาบใน        

รูปแบบต่างๆ ได้ตามคอนเซป็ต์ในการออกแบบอกีด้วย

“ธรรมชาตขิองวสัดเุป็นสิ่งที่ผมเลอืกน�ามาเป็นองค์ประกอบ

หลักในการออกแบบอยู่เสมอ เพราะผมชื่นชมความเป็น   

เนื้อแท้ของแต่ละวสัด ุการน�าแต่ละชิ้นส่วนมาผสมผสานกนั

อย่างลงตวัและเหมาะสม เป็นหวัใจส�าคญัในการออกแบบ

ให้เข้ากับธรรมชาติ งานคอนกรีตและงานปูนเปลือย       

จากปูนซีเมนต์เทาส�าหรับผมแล้ว เป็นวัสดุที่ดูดิบ แต่ไม่      

หยาบกร้าน ไม่เนี้ยบเกินไป แต่ก็แฝงด้วยความอบอุ่น 

สามารถตอบโจทย ์ในเรื่องของแนวความคิด และ                 

งบประมาณที่จ�ากดัได้เป็นอย่างด”ี 

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้ สังคมเราให้ความส�าคัญ         

กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การออกแบบอย่างยั่งยืน หรือ 

Sustainable Architecture ได้ก้าวมาเป็นหนึ่งในโจทย์หลัก    

ให้กับทั้งสถาปนกิและลูกค้าบ่อยครั้ง แม้จะใช้เวลานาน 

กว่าเราจะด�าเนินมาถึงจุดนี้ และยังต้องทุ่มเทพลังและ   

เวลาอกีมากมายเพื่อไปให้ถงึวนัที่ดกีว่า แต่อย่างน้อยวนันี้

เราก็ได้รู้ว่า ยังมีผู้ที่สนใจผลักดันงานออกแบบที่เป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอยู ่ไม่น ้อย โดยม ี         

คุณจีรเวช สถาปนิก IDIN เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน      

เพื่อให้เราทุกคนร่วมกันเดินหน้าผูกมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

และชมุชนกนัต่อไป

จีรเวช หงสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก ไอดิน จ�ากัด

อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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นกัออกแบบคู่หูดูโอ เริ่มต้นเดนิทางสายการตกแต่งภายใน

อย่างจริงจังเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เขาทั้งคู่ไม่ได้ผ่านการ     

ร�่าเรียนคร�่าเคร่งมาทางดีไซน์โดยตรง หากแต่เป็นดวงใจ     

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในการออกแบบ และความ      

มุง่มั่นที่จะสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัการตกแต่งอย่างเป็นตวัเอง 

เป็นพลงัผลกัดนัในการเรยีนรูใ้ห้สร้างผลงานโดดเด่น ที่เตม็

ไปด้วยบคุลกิของผู้ออกแบบและผู้อยู่อาศยัอย่างลงตวั

คุณนพดลจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพาณิชย-

ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ปริญญาโทด้านการเงิน จากสหรัฐอเมริกา หลังจากที่     

คุณนพดลกลับมาท�างานด้านการเงินที่เมืองไทยไม่นาน      

กพ็บกบัคณุ Patrick ซึ่งจบมาทางศลิปะภาษาศาสตร์ จาก

ออสเตรเลีย รับต�าแหน่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่ KIS 

International School ด้วยความที่ทั้งคู ่สนใจในเรื่อง          

การตกแต่งบ้านและมีสไตล์ที่ชื่นชอบเด่นชัด คุณนพดล  

และคุณ Patrick จึงรักในงานออกแบบที่เต็มไปด้วยสีสัน    

โดดเด่น ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในทุกมุมห้อง โครงการแรก

จึงเริ่มต้นจากงานปรับปรุงบ้านของคุณนพดลในกรุงเทพฯ 

ท�างานกันเป็นทีมโดยคุณ Patrick จะเป็นผู้ออกแบบพื้นที่

ใช้สอย และคุณนพดลออกแบบแนวความคิด รูปแบบ   

และสไตล์เป็นหลกั

ด้วยผลงานการออกแบบท่ี่เน้นการเลือกใช้สีสันจัดจ้าน  

ผสมผสานกับวัสดุก่อสร้างที่มีผิวสัมผัสต่างๆ กัน อีกทั้ง   

เติมเต็มทุกห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสไตล์ 

Antique ที่คัดสรรด้วยมือของทั้งสองหนุ่มเอง จึงเสมือน    

กับว่าทุกชิ้นงานมีกลิ่นอายและตัวตนของคู่นกัออกแบบนี้

ตามติดไปด้วยเสมอ บางผลงานสองหนุ่มจะยกกระเป๋า

เข้าไปอยู ่ก่อนเพื่อเติมเต็มชีวิตชีวาของบ้าน ด้วยของ 

ตกแต่งต่างๆ จากพม่า บาหล ีหรอือนิเดยีอกีด้วย เพราะ

ความใส่ใจในทกุๆ รายละเอยีดนี้ ท�าให้ทกุผนงัฉาบสบี้าง 

ปูนเปลอืยบ้าง พื้นหยาบบ้าง เรยีบบ้าง เตม็เปี่ยมไปด้วย

เนื้อหาที่เล่าเรื่องของเจ้าของบ้านผ่านทางผู้ออกแบบจาก  

ในทกุพื้นผวิสมัผสั 

รูปแบบการตกแต่งสไตล์ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง 

หรอืเอเชยีในสไตล์อนิเดยีและบาหล ีมกัเป็นแรงบนัดาลใจ

ให้ทั้งสองเสมอ เหน็ได้ชดัจากการออกแบบพื้นผวิด้วยงาน

ปูนฉาบส ี (Stucco) ในผลงาน Absolute Yoga โซโก้ และ 

ทองหล่อ บ้านองิน�้าสปา นนทบรุ ี และล่าสดุ Villa Morocco 

ที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ออกแบบ โครงการบ้านพัก  

ตากอากาศรมิแม่น�้าแควใหญ่ ในจงัหวดักาญจนบรุ ีซึ่งวลิล่า       

ทั้งสามหลงั เน้นการเลอืกใช้ปนูซเีมนต์เป็นวสัดหุลกัในส่วน

ตกแต่ง เพื่อความเยน็สบายทนทานกบัอากาศร้อนช่วยลด

งบประมาณ และประหยัดเวลาในการดูแล และเลือกใช้ 

ปูนฉาบแต่งผิวบางสีในงานตกแต่งพื้นผิวของพื้นและผนงั 

เพื่อเตมิเตม็จนิตนาการที่ทั้งสองดไีซเนอร์ ได้วาดฝันไว้

โดยส่วนตัวคุณนพดลและคุณ Patrick มักเลือกใช้ปูน      

ฉาบแต่งผิวบางสี ซึ่งมักจะเป็นสีสันจัดจ้านและสดใส       

ในการแต่งผิวพื้นและผนังอยู ่เสมอ เนื่องจากถูกใจใน   

ผลลพัธ์ของสสีนัสวยบนผวิสมัผสัที่ปรบัแต่งให้เรยีบ หยาบ 

หรือเป็นลวดลายต่างๆ ได้อย่างง่ายๆ นอกจากผลงาน 

เน้นสีสันที่โดดเด่นแล้ว นักออกแบบอารมณ์ดีทั้งสอง 

ยังเลือกออกแบบอาคารสไตล์โมเดิร์นด้วยการตกแต่งแบบ

ปูนเปลือยอย่าง Black Pearl Residence ในจังหวัดภูเก็ต 

อีกด้วย โดยมีปูนซีเมนต์เทาเป็นวัสดุหลักของอาคาร       

เพื่อโชว์ความงามของวัสดุปูนซีเมนต์ สุดท้ายเพิ่มความ      

น่าสนใจให้อาคารด้วยการแต่งแต้มพื้นและผนงับางส่วน 

ด้วยปูนฉาบแต่งผวิบางส ีเพื่อเพิ่มชวีติชวีาให้กบัตวัอาคาร    

“การใช้งานปูนซีเมนต์เป็นเรื่องที่ไม่ยาก นอกจากใช้ง่าย     

ในงานโครงสร้างแล้ว การน�ามาประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง

พื้นผิวทั้งภายนอกและภายในก็เป็นเรื่องสนกุ เพราะช่วย 

เติมไอเดียต่างๆ ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็น 

งานปนูฉาบสหีรอืปนูเปลอืย ถ้าเราเอาใจใส่ในการเลอืกวสัด ุ

สีสัน เอาใจใส่ในรายละเอียดให้เหมาะกับแนวคิดของงาน 

ก็จะเป็นการเติมเต็มให้ทุกองค์ประกอบเข้ากันในความ 

แตกต่างอย่างลงตวั”

นพดล ประเสริฐกุล

PATRICK O’CONNOR

Designers AbFab Décor Co., Ltd.
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กว่าสิบปีแล้วที่เพื่อนร่วมรุ ่นศิษย์เก่าจากรั้วจามจุรีคู ่นีี้       

จบการศึกษาในช่วงยุคเศรษฐกิจฟองสบู ่ และเริ่มต้น       

ทาง เดินอาชีพสถาปนิกด ้ วยการท� างานออกแบบ

สถาปัตยกรรมในเมืองไทยเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อน      

ตัดสินใจไปหาประสบการณ์การท�างานที่่ประเทศสิงคโปร์ 

ทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ WOHA Architects บริษัท

สถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและแพร่หลายทั้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในช่วงสิบปี

ที่ผ่านมา 

คุณปุยฝ้ายและคุณพันธุ ์พงษ์เริ่มต้นชีวิตนักออกแบบ     

กบัโครงการประเภทที่อยู่อาศยัในยคุเริ่มต้นการท�างาน ซึ่ง

งานส่วนมากเป็นบ้านเดี่ยว และ Condominium ที่เน้น      

การออกแบบให้เหมาะกับอากาศร้อนชื้น (Tropical Style) 

นอกจากนั้นทั้งสองก็ยังได้ร ่วมงานออกแบบโครงการ      

ประเภทอื่นๆ เช่น โบสถ์ สปา รสีอร์ท และอาคารสาธารณะ

อื่นๆ เมื่อบรษิทัชื่อดงัอย่าง WOHA จากสงิคโปร์ ตดัสนิใจ

รับงานออกแบบในเมืองไทย ร ่วมกับประสบการณ์           

จากการออกแบบที่พักอาศัยที่สั่งสมเพิ่มพูนมาในหลายปี 

คุณปุยฝ ้ายและคุณพันธุ ์พงษ์จึงได ้รับต�าแหน่งเป ็น 

Associate และ Director ผู้ร่วมก่อตั้ง WOHA Thailand        

ในเวลาต่อมา โครงการออกแบบในเมืองไทยรวมทั้ง The 

Pano พระราม 3, The Hansar ราชด�าร,ิ Wellness Resort 

เชยีงใหม่ และ The Met Condominium at Sathorn โครงการ

เด่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติอย่าง RIBA 

International Awards สาขาอาคารสูง ในแถบภูมิอากาศ 

ร้อนชื้น

ลกัษณะเด่นของ The Met ไม่ได้หยดุอยู่ที่การจดัวางพื้นที่

ใช้สอยและความเก๋ไก๋ของหน้าตาอาคาร (Façcade) เพียง

เท่านั้น โครงสร้างคอนกรตีเปลอืยขนาดใหญ่จากปนูซเีมนต์

เทา (Structure Bracing) รูปแบบตวั X และ V ที่แทรกอยู่   

ในพื้นที่ต่างๆ เป็นส่วนที่ผู้ออกแบบตั้งใจแสดงให้เห็นถึง

โครงสร้างและเนื้อแท้ของวัสดุปูนซีเมนต์เทา ซึ่งแสดง   

ความคงทนแข็งแรง และความสวยงามแปลกตา ให้กับ

อาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พื้นและผนงั   

ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ถูกออกแบบให้ผิวสัมผัส  

ของปูนเปลือย จัดวางสลับกับวัสดุปิดผิวต่างสี รวมถึง

กระจกและผนงัฉาบปนูฉาบสไีด้อย่างลงตวั ท�าให้ลดความ

จ�าเจของวสัดไุด้อย่างดอีกีด้วย

เมื่อจังหวะเวลาที่ทุกโครงการในนาม WOHA Thailand       

ได้เสร็จสิ้นลง คุณปุยฝ้ายและคุณพันธุ ์พงษ์จึงก่อตั้ง  

บริษัทสถาปนกิของตนเอง เพื่อสะท้อนตัวตนของทั้งสอง   

ให้ชัดเจนขึ้น บริษัท สถาปนกิ สมดุล จ�ากัด ที่เน้นแนว 

ความคิดในการออกแบบ เพื่อความพอดี ทั้งพอดีกับ 

ผู ้ออกแบบ พอดีกับลูกค้า พอดีกับผู ้ใช้ และพอดีกับ 

สภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

หนึ่งในลักษณะเด่นของงานออกแบบจากสถาปนกิทั้งสอง 

คือการผสมผสานการออกแบบงานคอนกรีตเปลือย และ

งานคอนกรีตเปลือยแบบส�าเร็จรูป (Precast Concrete)    

และงานตกแต่งจากปูนซีเมนต์เทา ให้ลงตัวกับวัสดุอื่นๆ 

เหมาะกับแต่ละโครงการ อย่างเช่น อาคารคอนโดมิเนียม

สองหลัง ที่สถาปนิก สมดุล ก�าลังออกแบบอยู่ ตั้งใจ     

เลือกใช้คอนกรีตเปลือยแบบส�าเร็จรูป ผสมผสานกับ       

การตกแต่งด้วยปนูซเีมนต์ในเทคนคิต่างๆ เป็นส่วนประกอบ

หลกัของ Façcade อาคาร เพื่อลดเสยีงรบกวน แดด และ     

ฝุน่ควนั พร้อมๆ กบัสร้างความน่าสนใจให้กบัอาคารอกีด้วย 

โดยแต่ละชิ้นของคอนกรีตหล่อส�าเร็จรูป มีการเลือกใช้     

การขดัมนับางส่วนสลบักบัพื้นผวิเปลอืย เพื่อสร้างมติใิห้กบั

แต่ละชิ้นของ Façcade ให้มีมิติมากขึ้น คุณปุยฝ้ายและ      

คุณพันธุ์พงษ์ มองว่างานคอนกรีตเปลือยแบบส�าเร็จรูป 

แสดงความแท้ของผิวสัมผัสปูนได้ดี และยังเป็นวัสดุ 

ที่ราคาไม่สูง ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างด ี           

โดยเฉพาะกับบ้านเราที่มีโรงงานผลิต Precast Concrete 

ท�าให้ต้นทนุถูกกว่าในต่างประเทศอย่างสงิคโปร์อกีด้วย

“ลูกเล่นของการใช้คอนกรีตและปูนเปลือยมีอยู่ไม่น้อย     

หากเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสม สถาปนิกจะได้ผลลัพธ์      

ที่น่าสนใจเสมอ เช่น การเลือกระดับความหยาบและ     

ความละเอียดของปูนเปลือย การเลือกท�าลวดลายต่างๆ 

สามารถสร้างจังหวะของวัสดุได้อย่างสวยงาม โดยอาจ

ออกแบบให้ส่วนพื้นที่ที่ไกลที่สุด มีผิวสัมผัสหยาบที่สุด       

ไล่เรื่อยมาจนถึงละเอียดขึ้นเมื่อใกล้ตัวที่สุด สร้างความ  

แตกต่างที่กลมกลืนให้กับผลงาน สร้างเอกลักษณ์ให้กับ 

งานสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างด”ี

ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์

พันธ์ุพงษ์ วิวัฒน์กุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก สมดุล จ�ากัด
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หากพดูถงึบรษิทัสถาปนกิที่มคีวามถนดัในด้านงานออกแบบ

บ้านพักอาศัยประเภท Hi-End ที่เน้นไอเดียเด่นๆ หรือ      

งานออกแบบโรงแรมดไีซน์เก๋ไก๋จากเกาะสงิคโปร์ คงเป็นไป

ไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง บริษัทสถาปนิกขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ 

อย่าง Chan Sau Yan Associates หรอื CSYA เพราะทกุวนันี้

เป็นที่ยืนยันแล้วว่า กลุ่มสถาปนกิรุ่นใหม่ ซึ่งน�าทัพโดย     

นกัออกแบบรุ่นเก๋าอย่าง Sonny Chan ได้น�าเสนอผลงาน

ออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจจาก

สาธารณชนอยู่เสมอ โดยมีทั้งรางวัลระดับประเทศและ

ระดบัภูมภิาค เป็นเครื่องยนืยนัคณุภาพในการออกแบบ

Philip Yong หัวเรือใหญ่ของกลุ่มสถาปนกิรุ่นใหม่ ผู้ดูแล

โครงการออกแบบส�าคัญๆ ของ CSYA หลายโครงการ        

ทั้งบ้านพกัอาศยัส่วนตวัสไตล์โมเดริ์น บนถนน Bishopgate 

ในสงิคโปร์ ซึ่งได้รบัความสนใจจากสื่อนติยสารต่างๆ และ

ผลงานโรงแรมดีไซน์เด่น เจ้าของรางวัลจากหลายสถาบัน

อย่าง Hotel Maya ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย       

รวมทั้งโรงแรม Mandarin Oriental เมอืงซานยา ในประเทศจนี 

หลังจากจบการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 

National University of Singapore มหาวิทยาลัยดังของ

สงิคโปร์แล้ว  Philip ได้เริ่มต้นท�างานทางด้านออกแบบทนัท ี

เมื่อเก็บเกี่ยวชั่วโมงบินได้ระดับหนึ่งแล้ว Philip จึงไป     

ศกึษาเพิ่มเตมิในระดบัปรญิญาโท ในสาขาสถาปัตยกรรม

ที่มหาวิทยาลัยเดิม หลังจากนั้นเขาจึงได ้ตัดสินใจ               

มาร่วมงานกับ CSYA นับจนถึงวันนี้ กว่าทศวรรษแล้ว        

ที่เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนกัคดิสร้างสรรค์ เริ่มต้น

จากโครงการแรกด้วยการออกแบบ โรงแรม Hard Rock 

Hotel ที่พัทยา จนถึงวันนี้ โครงการล่าสุดที่เพิ่งแล้วเสร็จ 

อาคารส�านกังาน Tokio Marine Centre ที่สงิคโปร์ ซึ่งได้รบั

การรับรองมาตรฐานในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม       

ในระดบั BCA Green Mark Gold Plus Award ซึ่งถอืเป็น  

เรื่องส�าคัญในงานการออกแบบอาคารในปัจจุบัน ที่ต้อง

ค�านงึถงึโลกของเราเป็นหลกัเสมอ 

จากผลงานหลากหลายที่ผ่านมา Philip มักสนใจเลือกใช้

วัสดุที่ไม่ปรุงแต่งมากมาย เพราะเขาถูกใจในความงาม

แท้จริงของวัสดุแต่ละประเภท โดยเฉพาะปูนซีเมนต์เทา     

ทั้งในส่วนโครงสร้าง และในส่วนตกแต่งที่เน้นโชว์พื้นผิว   

ของปนูเปลอืย ซึ่งเขามกัเลอืกใช้กบัโครงการที่ต้องการแสดง 

ความงามของลกัษณะคอนกรตี และพื้นผวิจากปูนซเีมนต์

อยู่เสมอ หลากหลายโครงการเด่น จาก CSYA ที่เลอืกใช้

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลัก อย่างเช่น โครงการ          

อพาร์ตเมนต์ Robertson Blue รมิแม่น�้าสงิคโปร์ ที่เลอืกใช้

โครงสร้างคอนกรตีเปลอืยเป็นพระเอก ร่วมกบัผนงัตกแต่ง

ด้วยปูนเปลือยบางส่วนและผนังปูนทาสีส้มสด เป็นการ   

ผสมผสานผิวสัมผัสอันเป็นธรรมชาติของปูนซีเมนต์กับ    

สีสัน เพิ่มความน่าสนใจให้กับอาคารที่พักอาศัยได้เป็น  

อย่างด ี อกีโครงการของ CSYA ที่เลอืกใช้คอนกรตีเปลอืย 

คอื Park Seven Condominium ที่กวัลาลมัเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งเน้นการผสมความเปลือยของคอนกรีตกับ

กระจก ท�าให้โครงการดูทันสมัย และดูดีมีราคา Philip       

คิดว่า ทุกโครงการที่ CSYA เลือกใช้วัสดุปูนซีเมนต์เทา       

ในงานคอนกรีตเปลือย ความส�าคัญอยู ่ที่ความใส่ใจ          

ในรายละเอียดของการขึ้นโครงไม้แบบ เพราะผลลัพธ์     

ของลักษณะผิวพื้นสัมผัสจะขึ้นอยู ่กับวิธีการวางเรียง      

แผ่นไม้ ซึ่งส่งผลให้พื้นผวิคอนกรตีเปลอืยมหีน้าตาลวดลาย

ที่แตกต่าง เมื่อถอดไม้แบบออกท�าให้สร้างความตื่นเต้น

เลก็ๆ และเตมิความน่าสนใจในพื้นผวิปูนธรรมดาให้พเิศษ

เฉพาะตวัยิ่งขึ้น และความไม่เรยีบเนยีนของคอนกรตีเปลอืย 

รวมทั้งพื้นผวิที่ตกแต่งด้วยปนูซเีมนต์แบบโชว์ผวิปนูเปลอืย

นี่เอง ที่เพิ่มเสน่ห์ให้กบัทั้งโครงการได้ไม่ยากและได้ผลลพัธ์ 

ที่น่าพอใจทกุครั้งไป

PHILIP YONG

Chan Sau Yan Associates (CSYA), Singapore




