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บาน + รีสอรท
เรียบหรูและผอนคลาย
ความลงตัวในบานหลังเดียว
รูปแบบที่อยูอาศัยในทศวรรษหนา
แขงขันเพื่อแบงปน “งานสถาปนิก‘56”
REDDOT Design Award 2012
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Editor’ Note Content

ดำเนินงาน : บร�ษัทฮุยเลฮุย จำกัด
250/107 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
www.huilayhui.com Email:infohuilayhui@gmail.com
โทร. 02 514 3898

เจาของ : บร�ษัทเมคเคอรโฮม จำกัด
9 ซอยสายสิน ถนนประชาช�่น แขวงบางซ�่อ เขตบางซ�่อ กรุงเทพฯ 10800
www.makerhome.com  Email:info@makerhome.com
โทร. 02 556 0888

1 { ผศ.เอกพงษ� ตร�ตรง
CEO : Ideal 1 Group
ดีไซนเนอร คร�เอทีฟ นักเข�ยน คอลัมนิสต ว�ทยากร อาจารย
นักจัดรายการว�ทยุ-โทรทัศน และอีกหลายๆ งานที่อาจารยเอกได
สรางไวในวงการออกแบบตกแตงของบานเรา รวมทั�งเปนผูกอตั�ง
Design Channel เพ��อทำงานสื่อสารการตลาดสรางสรรคผลงาน
ออกแบบ และเจาของรายการฮิตทางเนชั�นแชลแนล “อยูสบาย”
รายการเพ��อคนรักบาน รักงานดีไซน โดยเฉพาะ

3 { เอกสิทธิ์ โคตะมะ
Senior Architect 
สถาปนิกหนุมเมคเคอรโฮม เจาของรางวัล
ชนะเลิศประกวดแบบ “บานพักครู’๕๒”
ที่นำไปสรางจร�งที่ศูนยภูมิรักษ�ธรรมชาติ
จ.นครนายก ผลงานบานสวยของเมคเคอร
โฮมหลายๆ หลังไดรับคำช�่นชมจากลูกคา
เสมอในฝมือการดีไซนของเขา

2 { รศ.ไตรรัตน จารุทัศน
หัวหนาหนวยว�จัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
ภาคว�ชาเคหการ คณะสถาปตยฯ จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ผลงานว�จัยของ รศ.ไตรรัตน ทั�งหมดลวนแลวแตสราง
คุณประโยชน สงเสร�ม และพัฒนาคุณภาพช�ว�ตความเปนอยู
เพ��อคนทุกคน ในครั�งนี้อาจารยจะมานำเสนอเร�่องราวการออก
แบบเพ��อทุกคน Universal Design ในฐานะผูเช�่ยวชาญพ�เศษ
ที่ศึกษาเร�่องนี้มาโดยเฉพาะใหพวกเราไดอานกัน

3 {2 {1 {

16 InTrend
แนวคิด แขงขันเพื่อแบงปน ในงานสถาปนิก 56

21 HomeFolio
ผลงานบานสวยจากเมคเคอรโฮม

20 get Inspired
        Reddot Design Award 2012

Design Concept

22 Selects
แบบบานยอดนิยมเมคเคอรโฮม Best Seller
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10 Review
บาน + รีสอรท เรียบหรูและผอนคลาย

ความลงตัวในบานหลังเดียว

06 Special Issue
รูปแบบที่อยูอาศัยในทศวรรษหนา

Contributors

    ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคขาวสารขอมูลออนไลนที่รวดเร็ว
ฉับไว ชวยในการทำงานเพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยรนระยะ
ในการหา “สิ่งที่ไมรู” หรือ “อยากรู” ไดเร็วขึ้นงายขึ้น นั่นหมายถึงวา 
ตัวผูใชงานเองก็ตองมีวิธีหาแหลงขอมูล คัดกรอง และวิเคราะห 
นำมาใชงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย
    ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรับสรางบานในวันนี้ก็เชนเดียวกันที่มี
ความแตกตางจากอดีตกวา 20 ปที่ผานมาเปนอยางมาก ไดรับการยอมรับ
จากผูบริโภค ใหความเชื่อมั่นในมาตรฐานการกอสรางและการบริการมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้มาจากการแขงขันพัฒนาของผูประกอบการดวยกันเอง และ
แนนอนในสวนของ “เมคเคอรโฮม” การตอยอดจากประสบการณกวา
25 ป จะนำมาใชคิดคนสิ่งใหมๆ ตอการสรางบานอยางตอเนื่องเสมอ
    สำหรับ Inspire ก็เปนสวนหนึ่งของการนำประสบการณการสรางบาน 
มารวบรวมไวเปนสาระประโยชนเพื่อสื่อสารกับสมาชิกครอบครัว
เมคเคอรโฮมทุกทาน
    และในฉบับนี้พบกันเหมือนเชนเคยกับบานสวยใน Review ที่จะพาไป
เยี่ยมชมบานสไตลโมเดิรนโอเรียลทอลของคุณวิศาล โชติธรรมาพงศ ที่มี
จุดเดนที่หลังคาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร Intrend พบกับ
ผศ.เอกพงษ สะทอนมุมมองงานสถาปนิก’56 ที่เพิ่งจบไปกับบทบาทสถาปนิก
ในการรวมกันของอาเซียน ใน ”แนวคิดแขงขันเพื่อแบงปนงานสถาปนิก‘56“
Special Issue กับบทความของ อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท เรื่อง “รูปแบบ
ที่อยูอาศัยในทศวรรษหนา” และ get Inspired ไปดูไอเดียสรางสรรคตนแบบ
Prototype กับแนวคิด Universal Design ระดับรางวัล REDDOT Design
Award ป 2012
    หวังวาคงจะเพลิดเพลินกับการอาน Inspire ฉบับนี้ครับ

เดชา ประกิจวินิจพันธ
info@makerhome.com
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Home Builder 2013สถานที่ : ศูนยการประชุม

แหงชาตสิริกิติ์ิ22 - 25 สิงหาคม 2556
สมาคมธุรกิจรับสรางบาน จัดงานรับสรางบาน 2013

งานที่รวบรวมบริฐัทรับสรางบานชั้นนำและผูผลิต

วัสดุกอสราง อุปกรณเกี่ยวกับบาน สถาบันการเงิน

และสื่อในวงการอสังหาริมทรัพย

Home Buyers
Expo 2013

สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์ิ

22 - 25 สิงหาคม 2556
มหกรรมเลือกซื้อบาน-คอนโดฯ Home Buyers’ Expo 2013

บานมือสอง NPA Grang Sale 2013 และสินเชื่อที่อยูอาศัยไทย

Home Loan 2013 ภายในงานจะไดพบหลากหลายโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับโครงการที่อยูอาศัยกวา 300 โครงการ ธนาคาร สถาบันสินเชื่อ

และบริษัทบริหารสินทรัพย มาใหบริการ

:04

Movement Events

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28
สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์ิ
5 - 8 กันยายน 2556
งานมหกรรมสงเสริมการขายสินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยวที่มีผูประกอบการทั้งในและตางประเทศเขารวม
แสดงจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย งานนี้จะไดพบกับ
สวนลด และโปรโมชั่นตางๆ มากมาย ภายในงาน 

SME Thailand Expo 2013
สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี
5 - 8 กันยายน 2556
คอนเซ็ปตของงานคือ การสรางเสริมความรูใหมๆ ในดานตางๆ
แกผูประกอบการที่สนใจ ภายในงานจะมีสถาบันการเงิน องคกร
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการ
เขารวมใหคำปรึกษาแนะนำภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีการ
ออกรานจำหนายสินคาที่นาสนใจจากผูประกอบการจำนวนมากThailand Retail, Food & Hospitality

Services 2013 (ปที่ 7)

สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์ิ

25 - 28 กรกฎาคม 2556

งานแสดงผูผลิต ผูจำหนาย ตัวแทนอุปกรณของใช วัตถุดิบอาหาร และ

เครื่องดื่มนานาชาติ อันดับ 1 ของประเทศ สำหรับธุรกิจ โรงแรม  ภัตตาคาร

จัดเลี้ยง คอฟฟช็อป เบเกอรี่ และธุรกิจคาปลีก แบบครบวงจร

Health Cuisine &
Beauty Festival 2013
สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์ิ
3 - 7 กรกฎาคม 2556
“ชิมของชอบ ช็อปชิล...ชิล” ในงาน
Health Cuisine &  Beauty Festival
ครั้งที่ 10 งานแฟรยิ่งใหญที่รวบรวมอาหาร
เด็ด สินคาสุขภาพหายาก  และเครื่องสำอาง
ลดกระหน่ำไวในที่เดียว พรอมสนุกมีสาระกับ
กิจกรรรมมากมายจาก
กองบรรณาธิการ
นิตยสารสุขภาพและ
ความงามชั้นนำ

Events
Calendar

Family’s Book Festival 2013)
สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์ิ
17 - 23 กรกฎาคม 2556
สมาคมผูจัดพิมพและผูจำหนายหนังสือแหงประเทศไทย
จัดงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอาน ครั้งที่ 2

Modern Furniture Fair 2013
สถานที่ : ไบเทค บางนา13 - 21 กรกฎาคม 2556

เมคเคอรโฮมโชวแบบบานในงาน “รับสรางบาน FOCUS 2013”
เมคเคอรโฮมนำแบบบานภายใตแนวคิด “The Ultimate Living” ดีไซนชีวิตใหเปนที่สุดในบาน 6 รุน 6 แบบ ใหมลาสุด โชวในงาน
“รับสรางบาน Focus 2013” ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2556 ที่ผานมา พรอมทั้งมอบโปรโมชั่น
สระน้ำตกแตงและสวนลดพิเศษแกลูกคาผูสนใจที่จองสรางบานภายในงาน

ม.ราชภัฏ พระนคร เยี่ยมชม
หนวยงานกอสรางเมคเคอรโฮม

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 ที่ผานมา บริษัท เมคเคอรโฮม จำกัด
นำโดยคุณรชฏ ชัยชิต ผูจัดการแผนกบริหารโครงการ ใหการตอนรับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในการเยี่ยมชมหนวยงานกอสรางบานเมคเคอรโฮม และศึกษา
ขั้นตอนมาตรฐานงานกอสรางบานในสถานที่กอสรางจริง

เพื่อใชเปนสวนหนึ่งประกอบหลักสูตรการศึกษาของคณะตอไป

ขึ้นเสาเอกบานใหม
บริษัท เมคเคอรโฮม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกครอบครัวเมคเคอรโฮม คุณนิตยา ลือวิบูลยรัตน, คุณกรุณากร ฉวรรณกุล
และคุณอัครเรศน สายกระจาง ในโอกาสประกอบพิธีขึ้นเสาเอกบานหลังใหม ที่อยูในระหวางขั้นตอนการกอสราง โดยการมอบความไววางใจ
ใหเมคเคอรโฮมเปนผูรับผิดชอบสรางบานให

ติดตามชมเมคเคอรโฮมชาแนล
พบสาระนารูเรื่องบานจากเมคเคอรโฮม ดำเนินรายการสนทนาโดย 3 สถาปนิก หนุม
สถาปนิกโจ สถาปนิกโอด สถาปนิกโก ที่จะนำเรื่องราวอันเปนประโยชนของแวดวง
สรางบานมาตั้งวงสนทนาแบบสบายๆ ในรายการ “เรื่องบานๆ กับเมคเคอรโฮม”
ติดตามชมไดตามสะดวกทุกที่ทุกเวลา ผานชองทางสมารทโฟน, แท็บเลต หรือ
คอมพิวเตอร ไดตลอด 24 ชม. ทางเมคเคอรโฮมชาแนล
www.youtube.com/makerhomechannel
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DecorationGuide
C : Tazana  P : Tazana

Tazana : Microtek Products Co., Ltd.
www.tazana.com
โทร. 02 312 2486

Shape & Line
Lighting

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

A. Tonhom L (TH1101)
  Size (cm) : 50W x 50D x 115H
B. Ramphan Gent Large (RP1002)
  Size (cm) : 75W x 75D x 70H
C. Yod Yoi 58 (YY1203)
  Size (cm) : 50W x 50D x 48H
D. Met (MR1202)
  Size (cm) : 68W x 68D x 48H
E. Pho S (PH1301) Size (cm) : 60W x 60D x 37H
  Pho L (PH1301) Size (cm) : 70W x 70D x 48H
F. Dok Bua (PM1302)
  Size (cm) : 58W x 58D x 28H
G. Huahom (HH1101)
  Size (cm) : 68W x 68D x 32H
H. Kaitong (KN1002)
  Size (cm) : 50W x 50D x 60H
I.  Pagoda Square (PG1102)
  Size (cm) : 68W x 68D x 28H
J.  Rua (MR1204)
  Size (cm) : 90W x 90D x 28H สอบถามราคาที่ Tazana
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Review
C : Marketing Makerhome  P : ชัยสิทธิ์ เพ็งอาจ

“หากนึกถึงบรรยากาศสบายๆ เมื่อยามเราได
พักผอนในรีสอรทสักที่หนึ่ง ที่มีพื้นที่ใหไดใกลชิดความ
สดชื่นจากธรรมชาติโดยรอบ มีมุมนั่งเลนเอนหลังรับลม
มีสระวายน้ำใหวายเลนผอนคลายเย็นสบาย ถาทั้งหมดนี้
มารวมอยูในบานที่เราใชอยูอาศัยไดตลอดไปโดยไมตอง
ออกไปหาจากที่ไหน เพราะไดทั้งบาน+รีสอรทมารวมกัน
อยูในที่เดียว ความสุขที่หาไดงายๆ จากทุกพื้นที่รวมกัน
อยูภายในบานหลังนี“้

บาน + รีสอรท
เรียบหรูและผอนคลาย
ความลงตัวในบานหลังเดียว

เจาของบาน : คุณวิศาล โชติธรรมาพงศ
สถาปนิก : คุณเอกสิทธิ์ โคตะมะ
แบบบาน : New Design
ขนาด 4 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
พื้นที่ใชสอย 383 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 150 ตร.ว.
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    บนเนื้อที่ขนาดรอยกวาตารางวาเปนที่ตั้งของบานหลังนี้ อยูภายในโครงการแกรนดคาแนล ประชาชื่น
จุดเดนจากรูปลักษณภายนอกของบานถูกออกแบบลักษณะรูปทรงบานแบบโมเดิรนโอเรียลทอล ที่ใหความรูสึก
ถึงความหรูหราในกลิ่นอายแบบตะวันออก ที่เหมาะกับสภาพอากาศแบบรอนชื้นของเมืองไทย รวมทั้งยังใหอารมณ
ของการผอนคลายและเชื้อเชิญแบบเปนกันเอง รับรูไดถึงความอบอุนเมื่ออยูใตชายคาบานหลังนี้

    เมื่อมองตัวบานจากดานหนา จะเห็นฟอรมของบานที่ดูไหลลื่นลดหลั่นกันไดอยางลงตัว โดยเฉพาะหลังคาซอน 2 ชั้น
สีน้ำตาลเขมที่ทำใหบานดูเรียบหรู และหนักแนนอยางมั่นคง ผสมกับพื้นผิววัสดุในจุดตางๆ รอบตัวบาน ที่เมื่อนำมา
อยูรวมกันในโทนสีที่กลมกลืน ตัดกับสีเขียวจากตนไมโดยรอบตัวบาน ยิ่งชวยทำใหบานดูสบาย รมรื่น นาอยูมากยิ่งขึ้น

    การวางผังเปนลักษณะกลุมอาคารรูปตัว H ดานหนาทางเขาจากรั้วบานเปนโรงรถที่เปดโลงสูง ระดับหลังคาถึงชั้นสอง
เพิ่มความโอโถงจากมุมมองดานหนา แยกสวนรับรองแขกออกมาเปนเรือนรับรองชั้นเดียวดานซาย เชื่อมติดกับทางเขาบาน
ที่จะมีบอน้ำขนาดเล็กเพิ่มความสดชื่นจากเสียงน้ำไหล เมื่อเขาสูตัวบานจะเปนโถงกลางที่เชื่อมตอไปยังทุกพื้นที่ของบาน
คือสวนพักผอน หองนอนชั้นสอง หองอาหาร หองครัว สระวายน้ำ และศาลาพักผอนริมสวนหลังบาน การวางผังอาคาร
รูปตัว H นี้นอกจากจะทำใหบานมีมิติของรูปทรงที่ลดหลั่นเปนกลุมแบบเรือนไทยในอดีตแลว ยังชวยใหเกิดรมเงาจากชายคา
ที่ยื่นยาวมากกวาปกติ ลดความรอนจากแสงแดดไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการวางจังหวะของชองเปดหนาตางในตำแหนง
ผนังทึบสวนขวางตัวบาน ชวยในการดักลมเขาสูตัวบาน ทำใหมีการระบายอากาศไดเปนอยางดี ดานหลังบานเปนพื้นที่
พักผอนสวนตัวของครอบครัว โดยเปดพื้นที่โลงวางตำแหนงสระวายน้ำตรงกลางและศาลาพักผอนริมสวนอยูชิดไปดานหลัง
ใกลกับแนวคลองหลังบาน

13:
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    การตอบโจทยตามความตองการของเจาของบานคือ บานที่มี
บรรยากาศผอนคลาย แตมีความโดดเดนสงางาม รวมกันอยูภายใน
บานหลังเดียว สถาปนิกจึงเลือกวางโซนนิ่งโดยคำนึงถึงลำดับการใชงาน
และลำดับการเขาถึงพื้นที่ แบงสวน Common Area และ Private Area 
ตามการใชงานของสมาชิกผูอยูอาศัยภายในบาน ดีไซนรูปทรงภายนอก
ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในแบบโมเดิรนโอเรียลทอล มีจุดเดนที่หลังคา
ซอน 2 ชั้น เสริมความสงางามดวยดีไซนพิเศษบนยอดมุมหลังคา
เลียนแบบฐานไมกลึงกลมยอสวนเลนระดับที่ทำจากไฟเบอรเพื่อใหมี
น้ำหนักเบา ซึ่งยอดมุมหลังคาและหลังคาซอน 2 ชั้น ชวยทำใหบาน
มีเอกลักษณที่โดดเดนและแตกตางจากบานอื่นๆ โดยรอบ

    จากทุกองคประกอบของบานและการใสใจรายละเอียดของเจาของบาน
รวมกับสถาปนิกผูออกแบบ ทำใหบานไดสัดสวน ลงตัวทั้งภายนอกไปจน
ถึงการใชสอยภายใน ที่ทุกพื้นที่สามารถตอบสนองการใชงานและตอบโจทย
ตามความตองการของเจาของบานไดเปนอยางดี

1. พื้นทางเดินดานขางบาน แผนซีเมนตทางเดินสั่งพิเศษ ตรงกลางเปนกระเบื้องเซรามิกตัดเปนลายดอกดวยระบบ Water Jet* ออกแบบโดย Cotto
2. พื้นโรงจอดรถกรวดลาง ทรายลาง กระเบื้องเซรามิกตัดเปนลายดอกดวยระบบ Water Jet* 3. พื้นขอบสระวายน้ำ แผนปูพื้นซีเมนตภายนอกลายไม
ธรรมชาติ เวนขอบโรยหินแมน้ำ 4. ทางเดินขอบสระวายน้ำ แผนทรายลางฝงเซรามิกลายใบ-ดอกไม 
(*การตัดดวยระบบวอเตอรเจ็ท Waterjet Cutting System เทคโนโลยีเครื่องตัดพลังน้ำแรงดันสูง สามารถตัดและกลึงชิ้นงานอยางไมมีขอจำกัด ตัดวัสดุที่
มีความแข็งไดเชน หิน โลหะ ยาง กระเบื้อง โดยที่ตัดเสร็จแลวไมตองขัดผิววัสดุ เพราะขอบชิ้นงานจะเรียบ สามารถตัดชิ้นสวนไดขนาดพอดีกับแบบ 
ตัดแนวโคงแคบๆ โดยไมทำใหเกิดความเสียหายหรือเสียรูป)

1. ผนังโรงรถ ฝงตูบานเกล็ดใชเก็บอุปกรณภายใน 2. ถังเก็บน้ำ ทำระแนงบังตาใหกลมกลืนไปกับจัดสวน
3. บัวคอนกรีตกันฝนเหนือชองระบายอากาศ 4. ระแนงกันสาดโพลีคาบอเนตโปรงแสง
5. บอน้ำหนาบาน เพิ่มความรมเย็นจากเสียงน้ำไหล 6. ศาลาพักผอนหลังบาน ใชยอดหลังคาหลอไฟเบอรมาทำเปนซุมเสาทางเขาศาลา
7. โคมไฟกำแพงรั้วหนาบาน ดีไซนยอสวนรูปทรงหลังคาซอน 2 ชั้น 8. ค้ำยันไมรับฝาระแนงไมหลังคา

1 32 4

1 32 4

5 76 8
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Intrend
C : ผศ.เอกพงษ ตรีตรง  P : Ideal One Group Co.,Ltd.

“สาระสำคัญของการจัดงานสถาปนิก 56  ปนี้เปนผลมาจากสถานการณโลกไรพรมแดน
นำเสนอเรื่องราวแหงอาเซียนและเพื่อนๆ รวมกลุมประเทศ 9 ประเทศ ผานงานสถาปตยกรรม
โดยนำเสนอนิทรรศการขอมูลรับการเปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพสถาปตยกรรมในแงมุมตางๆ“

    สถาปนิก คือ กลุมวิชาชีพที่มีอุดมการณโดยไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตการเรียน
และการทำงาน ที่ผานกระบวนการในการสรางสรรค บทสะทอนสูงานสถาปนิกปนี้ที่มี
กิจกรรมใสใจสังคมใสใจโลก และโดยเฉพาะอยางยิ่ง “อาเซียน” บทบาทหนาที่ของ
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียนกับการสรางสรรคผาน “วิชาชีพ” สถาปนิก นั่นเอง
    การมองลึกเขาไปในภูมิปญญาของอาเซียน การเรียนรูความหลากหลายเพื่อ
เขาใจแกนแทของความเปนอาเซียน ทั้งในแงมุมของวิธีคิด ชีวิต สังคม วัฒนธรรม
เพื่อที่จะสานตอและสรรคสรางงานสถาปตยกรรมไดอยางลึกซึ้งและงดงาม
และหมายรวมถึงการดำรงอยูแบบพึ่งพา รวมอาศัย รวมแขงขัน และรวมแบงปน
ชาวอาเซียนเปนกุญแจสำคัญในการจัดกิจกรรมและความหมายของแขงขันเพื่อแบงปน
Borderless “การผสมผสานกระแสชีวิตในแงมุมตางๆ แหงตนเองกับกระแสชีวิต
แหงโลก ดวยปจจัยทางเทคโนโลยีและกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง ทำใหพรมแดน
แหงการเรียนรู การแขงขัน ทั้งเชิงจินตภาพและกายภาพของคนและโลกเลือนหาย
เปนหนึ่งเดียว” ก็เปนอีกบทสะทอนของหลักคิดของ “สถาปนิก” อาสาในการจัดงานปนี้
    สิ่งที่ประทับใจอยางหนึ่งของการจัดงานก็คือ การรวมพลังกระตุนเศรษฐกิจ
สรางสรรคดวยการจัดแสดงนวัตกรรมดานสถาปตยกรรม ออกแบบภายใน เฟอรนิเจอร
วัสดุกอสรางตางๆ อสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพหลายโครงการ
    บริษัทยักษใหญและรายยอยดานวัสดุกอสรางชั้นนำก็มีการจัดแสดงอยางนาตื่นเตน
โดยลงทุนกอสรางบูทอยางคึกคัก โดยมีรูปแบบที่งดงาม อีกทั้งไดนำนวัตกรรมใหมๆ
มานำเสนอในงานนี้ โดยเนนไปในการสรางสรรคเพื่อสังคม การประหยัดพลังงาน
และการบูรณาการเทคโนโลยี ภายในงานมีการใหคำปรึกษา “หมอบานอาษา” กิจกรรม
ที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องอยางสูงในทุกๆ ป โดยกลุมสถาปนิกผูเชี่ยวชาญที่อาสา
บริการใหคำปรึกษาแกประชาชนทั่วไป มีการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ วิชาการ
อนุรักษ ภาคประชาชน
    ทางรายการอยูสบาย รายการสำหรับคนรักบานทางเนชั่นแชนแนล ไดจัดแสดง
นิทรรศการครั้งนี้ดวย โดยนำเสนอลายเสนของ “อ.เอก” แรงบันดาลใจในการออกแบบ
ในธีม “องคลง” แฟนๆ รายการ สามารถเขามาพูดคุยซักถามปรึกษาหารือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการลงทุนอสังหาริมทรัพยอยางสรางสรรค สอบถามรายละเอียดไดที่
02-984-0091-2

แนวคิด แขงขันเพื่อแบงปน
ในงานสถาปนิก 56
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แหลงรวมรานเฟอรนิเจอร
และของแตงบานเกๆ มากมาย

> RICHIO French Decoration
รานขายของแตงบานสไตลฝรั่งเศสเล็กๆ ดีไซนเกแหงนี้ ภายในรานดูเรียบหรู จัดวางของตกแตงผสมกับของเกา
ที่เจาของรานสะสมไว เดนดวยผนังกออิฐทาสีขาวดูอบอุนแบบฝรั่งเศส เพิ่มความโดดเดนดวยโคมไฟชอใหญ
กลางราน ใหบรรยากาศนุมนวลสบายตา สินคาสวนใหญเนนของตกแตงบานและสวนสไตลฝรั่งเศสและวินเทจ
ทั้งชิ้นเล็กและใหญ ทั้งยังมีเฟอรนิเจอรใหช็อปกันดวย 
จตุจักรพลาซา หอง 151 ซอย C โซน 2
เปดทุกวัน เวลา 10.30 - 18.30 น.
โทร. 081 824 5696, 085 811 9161

> SURASEKK’S
รานเล็กๆ ที่มีดีไซนแหงนี้ ภายในหองสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ไมธรรมดา
อัดแนนไปดวยผลิตภัณฑดีไซนเทๆ ไมวาจะเปนนาิกาติดผนัง
เกาอี้ หรือเสื้อยืด สวนบรรยากาศ
ในราน ก็ดูเรียบงายเปนกันเองใน
โทนสีขาวสบายตา ตกแตงดวย
ภาพกราฟกชวยดึงดูดสายตาได
เปนอยางดี
จตุจักรพลาซา โซน C ซอย 4
เปดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น.
โทร. 089 517 2561

Shop Spot

> PeTit A PeTit
รานที่รวบรวมของแตงบานตางๆ ไวมากมายจากหลาย
ประเทศ เชน อินเดีย จีน อินโดนีเซีย โปรตุเกส
เปนตน จุดเดนของรานนี้มีของแตงบานตั้งแตชิ้นเล็ก
ชิ้นนอยอยางเครื่องประดับผูหญิง ไปจนถึงหมอนปก
จากงานฝมือ มาแกะสลัก เชิงเทียน โคมไฟ โคมภูไหมจีน
และมาแกะสลักจากไมสัก เปนงานของที่รานออกแบบเอง
และสามารถสั่งทำได
สวนจตุจักร ตรงขางตลาด อ.ต.ก. สถานีรถไฟฟาใตดิน
(MRT) กำแพงเพชร ทางออกประตู 1
เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น.
โทร. 086 704 1707

> The art room
รานนี้รวบรวมของแตงบานแนวหวานๆ ใหหองของคุณราวกับเจาหญิง
ชุดเกาอี้ที่ทำจากเหล็กดัด อาทิ ชุดโตะกาแฟ ราวผา ที่ปลูกตนไม
สามารถสั่งทำไดตามไซส และรูปแบบตางๆ ที่ตองการ
ภาพศิลปะติดผนังรูปดอกไม และภาพเทพเจากรีก
เปนการนำกรอบเกามาทำสีและเพนทลวดลายใหม
และที่นี่ยังมีชุดน้ำชานารักๆ ที่นำมาจากยุโรปอยาง
อังกฤษ เยอรมันอีกดวย
สวนจตุจักร ตรงขางตลาด อ.ต.ก. สถานีรถไฟฟาใตดิน (MRT) กำแพงเพชร ทางออกประตู 1
เปดอังคาร-ศุกร 10.00 - 18.30 น. เสาร-อาทิตย 9.30 - 19.00 น. หยุดวันจันทร
โทร. 089 199 8677, 089 491 0895

> G5
รานนี้ตั้งอยูที่โกดัง G5 หรือประตูที่ 5 เนนงานเกาจากยุโรป มีทั้ง
         เฟอรนิเจอร โคมไฟ แตที่โดดเดนคืองานประติมากรรม
         เซรามิก ทองเหลือง และปูนปน ซึ่งเปนงานที่หายาก
             ประติมากรรมดินเผาจากฝรั่งเศส ศิลปะสไตล
               เรอเนซองซขนาด 15 x 55 x 50 ซ.ม. ตูเสื้อผาสไตล
            วินเทจงานเกาป 1950 กระจกลายพิมพแบบโบราณหายาก
           สวนรถไฟ จตุจักร เปดทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 - 18.00 น
          โทร. 087 699 9227

Thai Architecture Elements Series:
Doors & Windows
: สำนักพิมพ ลายเสน พับบลิชชิ่ง

หนังสือซีรีส Thai Architecture Elements จัดพิมพเปน source book ท้ังหมด
8 เลม ถายทอดความงดงามของสถาปตยกรรมไทย ท้ังอาคารประเภทบาน
วัด และวัง อันเปนมรดกท่ีเปนคุณคา ผานภาพถายจากมุมมองสถาปนิกกวา
500 ภาพ พรอมรายละเอียดอธิบายเน้ือหาในเชิงประวัติศาสตร ความเปนมา
ความเช่ือ วัสดุ หรือเทคนิคท่ีนำมาใช รวมถึงดัชนีสถานท่ีทายเลมสำหรับผูท่ี
ตองการคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมในสถานท่ีเหลาน้ัน

Detail vol.3: Single Family Houses:
Pools / Swimmimg Pools
: สถาปนิก 49

"น้ำ" มีความหมายในเชิงสัญลักษณ มีสวนทำใหสถาปตยกรรมดูเสมือนมีชีวิต
มีลมหายใจข้ึนมา อีกท้ังคุณสมบัติพิเศษของน้ำ ไมวาจะเปนการสรางใหเกิด
รูปทรง การเคล่ือนไหวแบบไรทิศทาง การหักเหและสะทอนแสง แมแตเสียงและ
ความเย็นจากละอองน้ำ ลวนเปนปจจัยท่ีเพ่ิมมิติใหงานออกแบบสถาปตยกรรม
ดูมีเร่ืองราวและสรางอารมณสุนทรียย่ิงข้ึน ซ่ึงปรัชญาในการออกแบบสระวายน้ำ
ของบริษัทสถาปนิก 49 จะมุงเนนการออกแบบท้ังการสรางบรรยากาศในเชิง
สุนทรียภาพ การเนนประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดองคประกอบ
ตางๆ ใหมีคุณคาเชิงศิลปะ

Detail vol.5: Single Family Houses:
Roof / Ceiling
: สถาปนิก 49

หลังคาเปนองคประกอบท่ีสำคัญอันหน่ึงของอาคาร ท่ีมักจจะสังเกตเห็นเปน
อันดับแรก และยังเปนสวนท่ีจดจำงาย โดยเฉพาะการมองเห็นในระยะไกล
อีกท้ังยังบงบอกตำแหนงท่ีต้ังของอาคารสำหรับการคนหาไดเปนอยางดี
ซ่ึงลักษณะการจดจำไดดังกลาวมักเกิดจากรูปทรงหลังคา ความลาดชัน ชนิด
และสีของวัสดุมุง เปนตน ดังน้ันการออกแบบหลังคาจึงเปนสวนท่ีตองให
ความสำคัญและพิถีพิถันเปนพิเศษในการสรางลักษณะพิเศษเฉพาะตัวใหกับ
อาคาร

บานสวย ทันสมัย อยูสบาย สไตลทรอปคัลโมเดิรน
: สำนักพิมพบานและสวน

หนังสือเลมน้ีไดนำเสนอบานสไตลโมเดิรนท่ีผสมผสานความเปน
ทรอปคัล ซ่ึงเปนสไตลท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากและเหมาะ
กับประเทศไทย โดยมีตัวอยางบานสวยท้ังในประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบานท่ีมีบริบทคลายคลึงกับบานเรา และมีท่ีต้ัง
อยูในภูมิประเทศหลายแบบ ท้ังในเมือง ตางจังหวัด ริมแมน้ำ
ริมทะเล และบนภูเขา เพ่ือเปนแรงบัลดาลใจในการสรางและ
ตกแตงบานใหอยูสบายและสอดคลองกับภูมิอากาศแบบรอนช้ืน

Book
on Shelf

Zone
จตุจักร, สวนรถไฟ,

ถ.กำแพงเพชร 
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Homefolio 52018 : เจาของบาน คุณถิติวิมล ศิริปญโญ
แบบบาน New Design ขนาด 3 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 289 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 110 ตร.ว.

Homefolio 52015 : เจาของบาน คุณเขมชาต - ภัทรวรรณ สุมิตร
แบบบาน New Design ขนาด 4 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 334 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 83 ตร.ว.

Homefolio 51012 : เจาของบาน คุณอมรรัตน วรรธนาคม
แบบบาน New Design ขนาด 6 หองนอน 6 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 637 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 150 ตร.ว.

Homefolio 51002 : เจาของบาน คุณนันทวรรณ ปนเฉลียว
แบบบาน Eleggance ขนาด 5 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 1247.93 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 93  ตร.ว.

Homefolio 49028 : เจาของบาน คุณอนุชา แตงสกุล
แบบบาน Country 2 ขนาด 5 หองนอน 4 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 280 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 110  ตร.ว.

Homefolio 50032 : เจาของบาน คุณบุษบา - นันทพล ชื่นชวลิต
แบบบาน New Design ขนาด 2 หองนอน 4 หองน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
พื้นที่ใชสอย 418.7 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 86 ตร.ว.
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Selects

แบบบาน Regent 3 : 5 หองนอน 7 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
  ขนาดตัวบาน 22.10 x 15.00 เมตร ขนาดที่ดิน 28.10 x 21.00 เมตร
  ที่ดินที่ลงได 148 ตารางวา  พื้นที่ใชสอย 763 ตารางเมตร

Regent 3

1st
Floor Plan

2nd
Floor Plan

3rd
Floor Plan

Residence Series
บานที่สรางสรรคความสุขใหครอบครัวอยางสมบูรณแบบ ตอบสนองชีวิตที่เหนือระดับ

Villa 1

1st
Floor Plan

2nd
Floor Plan

แบบบาน Villa1 : 5 หองนอน 6 หองน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน
  ขนาดตัวบาน 18.30 x 12.40 เมตร ขนาดที่ดิน 22.30 x 16.40 เมตร
  ที่ดินที่ลงได 92 ตารางวา  พื้นที่ใชสอย 370 ตารางเมตร

Residence Series
บานที่สรางสรรคความสุขใหครอบครัวอยางสมบูรณแบบ ตอบสนองชีวิตที่เหนือระดับ
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Terrace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ/Name …………………………………. นามสกุล/Surname ………………………………..

วัน/เดือน/ป เกิด (DD/MM/YY Birth) ……………………………… อายุ/Age…………………….. 

ที่อยูสำหรับจัดสงนิตยสาร/Mailing Address………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท/Tel. ……………………………..อีเมล/Email …………………………………………..

Application
for Lifestyle

> Smart Office 2.0.17 for iPhone
เหมาะสำหรับคนทำงานเปนอยางยิ่ง เพราะเปนแอพลิเคชั่นที่สะดวก
สบายในดานการทำงาน ไมวาคุณจะอยูที่ไหนคุณก็สามารถจัดการ
งานของคุณไดเต็มที่ สามารถสรางและสงออกไฟลเปน PDF เปดดู
และสามารถแกไขไฟลเอกสาารสำนักงานที่สำคัญได สงและรับ
ไฟลแนบไฟลผานอีเมล รวมไปถึงการแชรไฟลผาน Dropbox

> Contacts To Go ® Premium 1.0
จัดการขอมูลรายชื่อผูติดตอทั้งหมดที่อยูในเครื่อง iPhone ของคุณ
สามารถจัดการรายชื่อตางๆ ผานทาง PC Desktop หรือ Notebook
โดยไมจำเปนตองเชื่อมตอกับ iTune ใหลำบาก สามารถทำการแกไข
จัดการ สำรองขอมูลรายชื่อผูติดตอ และยังสั่งพิมพรายชื่อทั้งหมดได
รวดเร็ว สงออกรายชื่อผูติดตอ ออกมาในรูปแบบเอกสาร Word,
Excel, Powerpoint, Email, หรือ PDF ไดอีกดวย

> My Data Manager
ควบคุมการใชงานอินเตอรเน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการใชงาน
อินเตอรเน็ตของคุณได หากคุณอยากรูจำนวนขอมูล สถิติ สามารถดู
แบบรายวัน สัปดาห และแบบรายเดือนไดดวย รายงานผลในแบบ
ตัวเลข เปอรเซ็นต และกราฟใหดูไดงายๆ

> PDF, DOC, XLS, PPT, TXT Reader 1.0
All in One แอพลิเคชั่นดานการเปดอานไฟลเอกสาร Office ไดดี
สามารถเปดไฟล PDF ไฟลจาก Word, Excel, Powerpoint หรือ Text
รองรับการเปดไฟลประเภทรูปภาพและวิดีโอไดอีกดวย

Quiz..
คำถามรวมสนุกประจำฉบับนี้
Concept ของงานสถาปนิก 56 คืออะไร?
เขียนคำตอบลงไปรษณียบัตร และสงมาที่
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด (ฝายสมาชิก)
เลขที่ 9 ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หมดเขตสงคำตอบ 15 ส.ค. 2556
สำหรับผูโชคดี 3 ทานแรก จะไดรับหนังสือ
INSIDE OUT โดย อ.เอกพงษ ตรีตรง มูลคา 390 บาท 
ประกาศรายชื่อใน Inspire ฉบับหนาคะ

เฉลยคำถามประจำฉบับที่แลวที่ถามวา
ชอง TV Online ของเมคเคอรโฮม ชื่ออะไร?
คำตอบก็คือ Makerhome Channel
รายชื่อผูโชคดีทั้ง 3 ทาน คือ
1. กุศุมา บุญมี
2. ศิริลักษณ อำไพ
3. นาตยา ศรีสำราญ
ไดรับรางวัล หนังสือ INSIDE OUT
โดย อ.เอกพงษ ตรีตรง

สมัคร
สมาช

ิก

ฟรี!


