The Inspiration Home Lovers
VOL.08/19:2013

บานโปรง โลง

เปดสเปซรับแสง รับวิว
Home Builder Expo 2013
13 ป อยูสบาย เนชั่นชาแนล
อิสระไรขอบเขตบนระเบียงดาดฟา

Editor’ Note

Content

06 Special Issue
Makerhome Showcase

เ ม ค เ ค อ ร โ ฮ ม : รั บ ส ร า ง บ า น

The Inspiration Home Lovers VOL.08/19:2013
> Executive Director
พันธุเทพ ทานช�ติกุล
> Executive Consultant
มลฤดี เกียรติ์เวชธรรม
สุนีย ชัยจ�รารักษ�
> Editor-in-Chief
เดชา ประกิจว�นิจพันธ
> Editorial
ชมภู ยิ�มเกิด
> Graphic Designer
กัลยาณี พ�ทักษ�กรณ
> Photographer
ชัยสิทธิ์ เพ็งอาจ / พัฒนพงษ� รามบุตร
> Marketing Coordinator
เกษร� ศร�อนันต
> Web Master
เกื้อกูล สามารถกุล
> Creative & Production
บร�ษัทฮุยเลฮุย จำกัด
> Contributors
เอกพงษ� ตร�ตรง / รศ.ไตรรัตน จารุทัศน / เอกสิทธิ์ โคตะมะ /
ไพศาล พ�นิตภูวดล
> Contact us
www.inspire.in.th Email:infohuilayhui@gmail.com
ฝายสมาช�ก โทร. 02 556 0888 ตอ 101, 207
ฝายโฆษณา โทร. 02 514 3898 ตอ 14

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

:08

ผานพนไปอีกครั้งสำหรับการออกบูธโชวแบบบานเมคเคอรโฮม
ในกิจกรรมประจำปของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน ในชื่อใหมของงาน
ที่ดูอินเตอรขึ้นวา “Home Builder Expo 2013” งานแฟรสำหรับคนที่
กำลังจะสรางบานไดมาพบปะเลือกสรรผูประกอบการรับสรางบานชั้นนำ
ใหเปนผูรับผิดชอบสรางบานให
เหมือนเชนทุกๆ ครั้งของการจัดงาน ที่ตองโชวแบบบาน โชวผลงาน
การสรางบาน และที่พลาดไมไดเพียงปละครั้งเทานั้นของเมคเคอรโฮม
กับโปรโมชั่นราคาคุมคาทุกตารางเมตร เพียง 4 วันในงานเทานั้น ซึ่งก็
ไดรับการตอบรับจากลูกคาผูสนใจเปนอยางดี ทานที่พลาดโอกาสดีๆ
คงตองรอความคุมคาอยางนี้ใหมในปหนา
สำหรับฉบับนี้ขอแนะนำบานสวยใน Review ของคุณวิทยา-นิศาชล
อุดมวงศวิวัฒน บานสไตลโมเดิรน ที่เรียบงาย ใชสเปซภายในบาน
เชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอกไดอยางกลมกลืน ไดทั้งความโปรง โลง อยูสบาย
รวมทั้งไดวิวสวนสีเขียวสรางความสดชื่นไปพรอมกัน
Intrend กับรายการ “อยูสบาย” ทางชองเนชั่นชาแนล ของ ผศ.เอกพงษ
ตรีตรง จากจุดเริ่มตนในอุดมการณของผูประกอบวิชาชีพออกแบบ
กับรายการโทรทัศนรายการแรกของเมืองไทยที่เปนตนแบบของรายการ
ในแวดวงการออกแบบ การสรางและตกแตงบาน และสถาปตยกรรม
ที่วันนี้ดำเนินรายการมาได13 ปแลว Special Issue กับงานประจำป
ของสมาคมธุรกิจรับสรางบานในงาน “Home Builder Expo 2013”
ชมบูธเมคเคอรโฮมกับแบบบานที่นำไปโชวในงาน get Inspired ชมบาน
ที่เอาดาดฟามาเปนระเบียง หรือมีระเบียงเปนดาดฟา ไอเดียสรางสรรค
ในการใชพื้นที่อยางคุมคา ผลงานดีไซนของสถาปนิกญี่ปุน
แลวพบกันใหมในฉบับสงทายปครับ
เดชา ประกิจวินิจพันธ
info@makerhome.com

www.inspire.in.th www.makerhome.com
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“อยูสบาย” รายการคุณภาพ 13 ป ที่เนชั่นชาแนล
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ผลงานบานสวยจากเมคเคอรโฮม
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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{
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
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22 Selects

แบบบานยอดนิยมเมคเคอรโฮม Best Seller

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

Movement

Events
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เมคเคอรโฮมโชวแบบบานรุนใหมภายใตแนวคิด “the ULTIMATE LIVING”

บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด โชวแบบบานรุนใหมลาสุด “Trendy-Urban-Villa” 3 รุน 6 แบบ ภายใตแนวคิด “the ULTIMATE LIVING”
ดีไซนชีวิตใหเปนที่สุดในบาน ในงาน “Home Builder Expo 2013” เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2555 ที่ผานมา ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ภายในงานนายพันธุเทพ ทานชิติกุล กรรมการผูจัดการ บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด ไดใหการตอนรับ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดใหเกียรติเยี่ยมชมบูธเมคเคอรโฮม
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Thailand Furnitu
สถานที่ : ไบเทค บาง2น5า56
14 - 22 ินธัคนาวาเฟคอรมนิเจอร และของแตงบานสงทายป
งานแสดงส

โปรโมชั่นแบบบาน New Arrivals
รับฟรี! รั้ว+ประตูรั้ว+มอเตอรไฟฟา

ในโอกาสพิเศษของการเปดตัวแบบบานรุนใหม New Arrivals
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด ขอมอบของสมนาคุณพิเศษ ฟรี! รั้ว ประตูรั้ว
พรอมมอเตอรไฟฟา ดีไซนใหมเขากับแบบบานโดยเฉพาะ เมื่อจองสรางบาน
รุนใหม New Arrivals ทั้ง 3 รุน Trendy, Urban, Villa

บานและสวนแฟร 2556

สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี
2 - 10 พฤศจิกายน 2556รที่เกี่ยวกับบานและสวน บนพื้นที่ตอเนื่อง
งานแสดงและขายสินคาครบวงจ n, Living และ Outdoor
และยิ่งใหญกวาทุกป ทั้งในเชิง Desig มที่ใหความรู ขาวสารขอมูล
Living รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรินแกคนรักบาน
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย ใหความเพลิดเพล

Furniture Fashion Food Festival
2013 and Luxury Festival 2013
สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี
5 - 13 ตุลาคม 2556

งานเดียวที่รวบทุกอยางไวดวยกัน Furniture Festival
เฟอรนิเจอรตางๆ วัสดุตกแตงและประดับบาน Fashion
Festival เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องแตงกายบุรุษและสตรี
เครื่องหนัง เครื่องประดับและอัญมณี Food Festival
อาหารสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑสำหรับครอบครัว
Luxury Festival นาิกาและเครื่องประดับ เครื่องแตงกาย
เครื่องหนัง สินคานำเขาและสินคาแบรนดเนม
บริษัททัวร Outbound – Inbound ระดับหรู

BIG+BIH

O

สถานที่ : ไบ CT 2013
19 - 23 ต เทค บางนา
ุลาคม 255
6

Bangkok Furniture Sale 2013
สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
30 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2556

งานแสดงสินคาและบริการหลากหลาย อาทิเชน
เฟอรนิเจอรตางๆ เครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณ
สุขภัณฑ วัสดุตกแตงประดับบาน เครื่องใชไฟฟา
Bangkok Fashion & Jewelry Sale
เสื้อผาสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี แฟชั่น Wedding Grand Sale

18th BKK Book Fair 2013

สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
16 - 28 ตุลาคม 2556

HomeFolio Makerhome channel

ติดตามชมรีวิวแบบบานเมคเคอรโฮมในหลากหลายดีไซนหลากหลาย
มุมมองไดใน HomeFolio ชมไดตามสะดวกทุกที่ทุกเวลา ผานชอง
ทางสมารทโฟน, แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร ไดตลอด 24 ชม.
ทางเมคเคอรโฮมชาแนล www.youtube.com/makerhomechannel

:04

Makerhome Home Guide TNN24

รอบรูเรื่องบาน เจาะลึกในมุมมองของสถาปนิก วิศวกร ผูเชี่ยวชาญ
เรื่องการสรางบานกับเมคเคอรโฮม ไดในรายการ “Home Guide”
ทุกวันเสาร เวลา 13.00-13.30 น. ทางชองทรูวิชั่น TNN 24

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 รวมรณรงค
สงเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู และคิดอยางสรางสรรคไดดวยการอาน
ภายในงาน พบกับการออกบูธและการจำหนาย
หนังสือในราคาพิเศษจากสำนักพิมพชั้นนำกวา
400 แหงทั่วประเทศ ที่นำกองทัพหนังสือดี
คุณภาพเยี่ยมมา
เอาใจคนรัก
การอานในงานนี้
รวมถึงกิจกรรม
ที่นาสนใจ
ใหรวมสนุก

Events
Calendar

HomeWorks Expo 2013 Sep
สถานที่ : ไบเทค บางนา
27 กันยายน 2556 - 6 ตุลาคม 2556
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Modern Teak
Living

I

G
A. CH 011 บารสตูล ไมสักจร�ง บุหนังเทียม
Size (cm) : D40 x W36 x H84 Price : 4,500.B. CH 018 เกาอี้ขาทรง A ไมสักจร�ง บุหนังเทียม
Size (cm) : D55 x W50 x H80 Price : 4,500.C. SB ตูเก็บรองเทา ไมสักจร�งผสมไมอัดสัก
Size (cm) : D40 x W100 x H80 Price : 10,000.D. SC 003 ตูขางเตียง ไมสักจร�งผสมไมอัดสัก
Size (cm) : D35 x W45 x H65 Price : 5,500.E. CH 016 โซฟา 2 โทน แขนขาไมสักจร�ง บุหนังเทียม
Size (cm) : D75 x W160 x H88 Price : 13,500.F.CF 003 โตะกาแฟยาว 1 ลิ�นชัก ไมสักจร�ง
Size (cm) : D70 x W150 x H50 Price : 13,900.G. CF 005 โตะกาแฟ ไมสักจร�ง
Size (cm) : D50 x W120 x H50 Price : 8,500.H. CH 007 เกาอี้อารมแชร 2 โทน แขนขาไมสักจร�ง บุหนังเทียม
Size (cm) : D65 x W60 x H80 Price : 7,500.I. CF 010 โตะกาแฟ 2 ลิ�นชัก ไมสักจร�ง
Size (cm) : D50 x W120 x H50 Price : 9,500.-

B
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E

H

thekku
www.thekku.com
โทร. 089 959 5355, 087 164 9654
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C : Marketing Makerhome P : ชัยสิทธิ์ เพ็งอาจ

บานโปรง โลง

เปดสเปซรับแสง รับวิว
“การใชชีวิตอยางสมบูรณแบบสำหรับชีวิต

ครอบครัว นอกจากจะประกอบไปดวย หนาที่การงาน
รูปแบบการใชชีวิต กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจำวัน
คงจะหนีไมพนเรื่อง “บาน” ที่นอกจากจะใชเปนที่พัก
อาศัยแลว ยังแสดงความเปนตัวตนแสดงความ
สมบูรณแบบสำหรับชีวิตครอบครัวไดเปนอยางดี

:10

เจาของบาน : คุณวิทยา-นิศาชล อุดมวงศวิวัฒน
สถาปนิก : คุณเอกสิทธิ์ โคตะมะ
แบบบาน : Metro 3 (ปรับแบบ)
ขนาด 6 หองนอน 6 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 395 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 125 ตร.ว.

11:
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จากเสนสายที่กอใหเกิดรูปทรงที่เรียบงาย
โทนสีกลมกลืนสะอาดตา เสริมความเดน
ภายนอกดวยระแนงไมสีน้ำตาลดานหนา
บาน 3 ชั้น ดีไซนโมเดิรนหลังนี้ จึงดูมีเสนห
ใหความอบอุน รมรื่นนาอยูอาศัยในแบบชีวิต
ที่เรียบงายเหมือนรูปทรงของบาน
จากสภาพแวดลอมของที่ตั้งที่เปดโลง
โดยรอบทั้งดานขางและดานหนาที่ไมมีสายไฟ
มาเกะกะรกสายตา เพราะสายไฟเมนหนาบาน
ฝงลงใตดิน จึงชวยใหมุมมองโดยรอบบานโปรง
ไมมีอะไรมาบดบังสายตา สถาปนิกวางตำแหนง
ตัวบานดานแคบหันหนาบานไปทางทิศตะวันตก
สวนดานยาวของตัวบานยาวไปดานลึกของที่ดิน
ดานซายและหนาบานในสวนที่ไดรับแสงแดด
ในตอนบาย สวนใหญจะเปนผนังทึบเพื่อปองกัน
ความรอนเขาบาน ในจุดที่เปนชองเปดหนาตาง
จะมีระแนงไมชวยกรองแสงแดดและปดบัง
สรางความเปนสวนตัวภายในบาน
การวางผังภายในเริ่มจากชั้นลางเมื่อเขาบาน
เปนสวนพักผอนนั่งเลนของครอบครัว ที่ดานขาง
จะเปดเชื่อมตอกับระเบียงนอกบาน ทำใหภายใน
บานดูกวางเปนพิเศษ จากสวนนี้จะเปนโถงบันได
กลางบานที่เปดโลงสูงถึงชั้นสาม หลังบานจะเปน
สวนทานอาหารติดกับหองครัว ซึ่งพื้นที่ชั้นลาง
ทั้งหมดเปดโลงเชื่อมตอถึงกันหมด ชั้นสองและ
ชั้นสามจะเปนหองนอนดานหนาและดานหลัง
โดยมีพื้นที่กลางบานสำหรับนั่งเลนพักผอนของ
คนในครอบครัวเปนตัวเชื่อมพื้นที่ สถาปนิก
กำหนดจุดชองเปดหนาตาง ชองแสง ในตำแหนง
ที่ไดใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเต็มที่
โดยโถงบันไดกลางบานซึ่งเปนพื้นที่เชื่อมตอ
ทุกสวนภายในบาน มีชองแสงและหนาตาง
ที่ทำใหภายในบานไดรับแสงสวางจากภายนอก
โดยไมตองเปดไฟในบานเวลากลางวัน รวมทั้ง
ไดรับลมพัดเขาออกที่ชวยในเรื่องระบายอากาศ
และถายเทความรอนชวยใหภายในบาน
รูสึกสบาย ไมรอนอบอาวเหมือนอุณหภูมิภายนอก
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1. ประตูทางเขา ดานขางชองทิ้งขยะ 2. ผนังที่จอดรถ ดีไซนที่เก็บอุปกรณเครื่องมือซอนไวภายใน 3. ดานขางไดรมเงาจากตัวบานยามบายลงสนามหญา
4-5. ตำแหนงชองแสงที่ใชประโยชนจากแสงธรรมชาติมาใชภายในบาน 6. ดานขางดีไซนเปนระเบียงไมยาวตลอดตัวบาน สำหรับนั่งเลนในตอนบายซึ่งได
รมเงาจากตัวบาน และจัดสวนไมดอกไมประดับเพิ่มความสดชื่น 7. ทางเขาบานจากทางเดินขึ้นสูตัวบาน เลือกใชวัสดุที่มีพื้นผิวแตกตางกัน แยกเปน
ภายนอก-ภายใน 8. ระแนงไมบังแดดชั้นสาม ลดความรอนจากแสงแดดและปดบังสายตาจากภายนอกสรางความเปนสวนตัวภายในบาน

จากการวางตำแหนงตัวบานชิดแนวที่ดินดานหนึ่ง เพื่อใหอีกดาน
มีที่ดินเหลือมากพอที่สามารถใชประโยชนได เจาของบานไดไอเดีย
ที่จะอาศัยประโยชนจากแสงเงาของความสูงตัวบาน 3 ชั้น ในเวลา
บายที่ทอดยาวสรางความรมรื่นใหกับที่ดินดานขาง จึงออกแบบเปน
ระเบียงไมขนาดใหญและระเบียงทางเดิน จัดสวนไมดอกไมประดับ
ชิดแนวผนังบานกับสนามหญาเต็มที่ดิน เพิ่มความสดชื่นใหไดใกลชิด
ธรรมชาติจากภายในสูภายนอกตลอดดานขางบานในชั้นลาง
ทั้งนี้ทำใหภาพรวมภายในบานดูโปรงโลงจากการเชื่อมตอกับระเบียง
ภายนอก และสรางความมีชีวิตชีวาในชวงกลางวันเมื่อนั่งทำงาน
นั่งเลนพักผอน หรือทานอาหาร ดวยสเปซภายในที่โปรง ไดชมวิว
สวนสีเขียวภายนอกอยางเต็มตา ตรงตามแนวคิดและความตองการ
ของเจาของบานจากการใชสเปซและดีไซนมาบรรจบกันอยางลงตัว
การสรางบานในแบบของแตละคนที่นอกจากความสวยงาม
ความชอบสวนตัว การดึงจุดเดนของฟงกชั่นที่ผูเปนเจาของบาน
ชื่นชอบและไดใชงานในชีวิตประจำวัน ก็จะเปนการตอบโจทย
อยางสมบูรณแบบของการใชชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได
อยางมีความสุขกับทุกๆ พื้นที่ภายในบาน
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Intrend

C : ผศ.เอกพงษ ตรีตรง P : Ideal One Group Co.,Ltd.

สิ่งหนึ่งที่เปนแรงบันดาลใจใหผมและทีมงานอยูสบายไดสรางสรรคอุดมการณตลอด
“ระยะเวลา
13 ป กับเนชั่นชาแนล คือ การเปดโอกาสใหไดถายทอดองคความรูสูประชาชน เนชั่นชาแนล
คือสถานีโทรทัศนที่มีคุณภาพ ผมมีความสุข ประทับใจในการรวมงาน และมีความภูมิใจในการรวม
สรางสรรคกับสถานีโทรทัศนแหงนี้ครับ โดยสามารถผลิตรายการคุณภาพตามวิชาชีพที่ถนัดครับ“

“อยูสบาย”

รายการคุณภาพ 13 ป ที่เนชั่นชาแนล
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“อยูสบาย” เกิดขึ้นครั้งแรกจากการทาบทามของผูบริหารเนชั่น
“คุณอดิศักดิ์ ลิ้มปรุงพัฒนกิจ” โดยเล็งเห็นถึงความสามารถ อุดมการณ
ของผมและทีมงานในวิชาชีพของนักออกแบบ รายการโทรทัศนเกี่ยวกับ
การออกแบบและการสรางบานใหนาอยูจึงเกิดขึ้น หรือจากสถานีเนชั่น
เปดมายังไมทันครบ 1 ป เปนรายการบุกเบิกดานดีไซนแหงแรกๆ
ของอาเซียนก็วาได เปนรายการที่เนนรสนิยมการแตงบาน การสรางบาน
สถาปตยกรรมที่มีดีไซนงดงาม มีแนวความคิดซึ่งเปนตนแบบแรกๆ
ของรายการสดที่มีเนื้อหาดานการออกแบบครบวงจร
มีการสเก็ตสดๆ จากคำถาม ขอสงสัยจากแฟนๆ รายการทุกสัปดาห
มีการนำเสนอบานที่ตกแตงอยางมีดีไซนในชวงเปดบาน มีการแนะนำ
นวัตกรรมดานวัสดุใหมๆ อัพเดตตลอดทุกสัปดาห มีการสงผูสื่อขาว
ไปนำเนื้อหาอันเปนประโยชนในแวดวงการออกแบบและสถาปตยกรรมทั้งโลก
จัดสัมมนาวิชาการดานการออกแบบจนเกิดเครือขายทางความคิดและปญญา
จากผูประกอบการมหาศาล โดยมีการทำงานวิจัยสรางสรรคควบคูไปดวย
ในลักษณะประจักษจริง จนเกิดผลงานวิชาการของรายการอยางแพรหลาย
ทั้งหนังสือ สื่อการสอนตางๆ มากมายกวา 20 รายการ มีการจัดกิจกรรม
บูรณาการกับหนวยงานตางๆ ตลอดการเสนอแนะไอเดียดีๆ ในการพัฒนา
ประเทศดวยดีไซน เกิดผูรวมอุดมการณมากมายที่มีความมุงมั่นในการผลิต
รายการคุณภาพรวมกับเรา ประกอบดวย
1. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง 2. คุณศิรวิน ประดิษฐ 3. คุณสุวรรณ มงคลอดิสัย
4. คุณปยะวงศ รมรื่นวาณิชกิจ 5. คุณอนิรุทธิ์ กาญจนะคูหะ 6. คุณสุรวุฒิ
ณ ระนอง 7. คุณกษพล บวรศรีการ 8. คุณธนกฤต พัชรมณีชาติ
9. อ.กฤษณพงศ เกียรติศักดิ์
สิ่งที่เปนแนวทางในการนำเสนอสูสังคมผานรายการโทรทัศน “อยูสบาย”
และ “อยูสบายดีไซนนิวส” คือการนำเสนอคุณคาทางความคิดและปญญา
สูการเปลี่ยนแปลงประเทศใหยั่งยืนอยางมีศิลปะ โดยการนำเสนอผานการ
ทำงานเชิงประจักษทุกเรื่อง มีการทำเรียลลิตี้ดานการตกแตง ตลอดจนการ
ออกแบบที่สัมฤทธิ์ในโครงการตางๆ ทั่วประเทศและทั่วอาเซียน
ขอบคุณเนชั่นชาแนล “ที่เห็นแวว” ความมุงมั่นสรางสรรคสื่อแนวใหม
ของเรา ผมและทีมงานพรอมรวมอุดมการณสรางสรรค เพื่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทยที่ดีขึ้นจากการออกแบบสรางสรรคอยางมีอุดมการณตอไป
ติดตามรายการอยูสบายที่ออกอากาศสดไดที่เนชั่นชาแนลทุกวันเสาร
เวลา 09.30-11.30 น. โดยชวงนี้เรานำเสนอเรื่องราวการสรางบาน 1 ตอ 1
เรียลลิตี้ เปนบานในลักษณะเอ็กซตรีมของคุณเจ เจตริน วรรธนะสิน
ติดตามความคืบหนาตลอดทุกสัปดาหจนเปนบานในฝน และแรงบันดาลใจ
ของใครอีกหลายๆ คน
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Shopping Guide

HomeBook
> Pantry Magic

รานศูนยรวมเครื่องครัวคุณภาพดีจากแบรนดชั้นนำเปดแลวหลายสาขาทั่วโลก เปนรานขายเครื่องครัวที่มี
ชื่อเสียงในหมูหนุมสาวยุคใหมที่หันมาสนใจเขาครัวทั้งมือสมัครเลนและมืออาชีพ ดวยดีไซนที่สวยงามจึงดู
นาใชแถมไมเหมือนใคร ภายในรานมีอุปกรณมากมายวางเรียงรายใหเราเลือกชม ที่นี่มีสินคาทั้งหมดกวา
2,000 รายการ โดยสวนใหญเปนของใชสำหรับงานครัวเชน หมอ กระทะ ชามผสมอาหาร ตะหลิว ครกและ
สาก ชอน ตะแกรง ผาคลุมโตะดื่มชา ภาชนะสำหรับอบยาง มีใหเลือกทั้งโลหะดึงดูดดวยดีไซนในรูปทรงตางๆ
และซิลิโคนที่มีสีสัน
ทองหลอ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 20.00 น.
โทร. 02 713 8650 - 1

> Amitie

ที่นี่มีของแตงบานชิ้นใหญไปจนชิ้นเล็ก อาทิ
โตะอาหาร เตียง ตู เกาอี้ซึ่งเพนตลวดลาย
ดอกไมที่ไมเหมือนใคร แชนเดอเลีย ที่แขวนเสื้อ
แจกัน ราวผา รวมทั้งตะกราปกนิกที่ออกแบบเอง
สำหรับเฟอรนิเจอรชิ้นใหญๆ สวนหนึ่งนำเขามา
จากตางประเทศ ผลิตจากไมสน เฟอรนิเจอรและ
ของใชทั้งหมดเนนโทนสีพาสเทล ขาว และครีม
ทองหลอ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 19.00 น.
โทร. 02 712 8335 - 6

แหลงรวมรานเฟอรนิเจอร
และของแตงบานเกๆ มากมาย

Shop Spot
Zone
ทองหลอ - เอกมัย

สวนอินทรียที่พอเพียง
ORGANIC LIVING & GARDENING
: สำนักพิมพบานและสวน

หนังสือเลมนี้นำเสนอในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย เขาใจงาย เขาถึงงาย เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับผูอาน
ที่คิดอยากลองทำสวนเกษตรอินทรียนำไปปรับใชกับวิถีชีวิตประจำวัน เรียนรูกฏและวิถีธรรมชาติเพื่อเพาะ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใหเหมาะสมกับนิเวศนเกษตรในทองถิ่น นำกลไกธรรมชาติมาปรับใชในการผลิต
แบบอินทรีย การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีและสิ่งสังเคราะหที่ไมใชระบบธรรมชาติ เนื้อหาโดยรวมอานงาย
มีภาพประกอบสวยงาม

Small & Smart Garden
: สำนักพิมพบานและสวน

สวนเล็กไอเดียเกสำหรับคนรุนใหม นำเสนอตัวอยางสวนขนาดเล็ก ทั้งสวนระเบียง หลังคาที่จอดรถ ดาดฟา
ขางบานทาวนโฮม และสวนขางบานเดี่ยว ที่สามารถนำมาปรับใชในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ขนาดเล็กได รวมทั้ง
แทรกไอเดียเกที่สามารถทำไดจริง ชวยใหสวนดูไมแคบ สรางสีสันและเรื่องราวที่นาสนใจในสวน รวมทั้งสิ้น
11 สวน พรอมแปลนใหเห็นภาพรวมของสวน

ไมดอกหอม

: สำนักพิมพบานและสวน

> SURASEKK’S

รานเฟอรนิเจอรที่จำหนายเกาอี้เกๆ หลายแบบหลายสไตลอาทิ เรโทร
สแกนดิเนเวียน นอกจากนี้ยังมีเฟอรนิเจอรอื่นๆ อยาง โซฟาใหเลือกชม
การบริการของที่นี่นอกจากรับผลิตแลวยังซอมแซมงานเกาใหอีกดวย
เอกมัย 21 (ซอยแจมจันทร) เปดทุกวัน เวลา 09.30 - 17.00 น.
โทร. 02 711 5629, 086 755 3734
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> TUBA 2

ใครเคยติดใจเฟอรนิเจอรและของแตงบานสไตล
เรโทรจากราน TUBA และ Papaya รับรองตอง
> BY HANDS Craft
การตกแตงของรานนี้ดูนาสนใจดวยสไตลวินเทจ ใหอารมณเหมือน ถูกใจรานนี้คะ เพราะ TUBA 2 ที่ยังคงคอนเซ็ปต
นั่งทำงานประดิษฐอยูบริเวณชานบานแบบยุโรป การเลือกใชสีขาว เกชิค ไมซ้ำแบบใคร จากภายนอกจะมองเห็น
วงกบหนาตางบานยาวสีดำ กอนจะมาสะดุดตา
และไมสีออนเปนหลักทำใหรานดูสะอาดตานานั่ง มีมุมโซฟานุมๆ
ไวนั่งเลน อีกสวนจัดวางโตะไมสนตัวยาวสำหรับลูกคาที่มาทำงาน กับประตูไมโบราณทาสีเขียวมะนาว ซึ่งเมื่อเปดเขา
ประดิษฐ ใกลกันมีครัวรูปตัวไอเล็กๆ สำหรับเตรียมและลางอุปกรณ มาภายในก็จะพบกับการตกแตงสไตลมิกซแอนด
งานประดิษฐ หากใครอยากไดของตกแตงบานที่ไมเหมือนใครและมี แมทช ดวยผนังหลากสีไมวาจะเปนสีฟาสมหรือ
เพียงชิ้นเดียวในโลก ขอแนะนำใหไป เพราะใชเวลาไมนานรับรองวา เขียวตัดกับพื้นกระเบื้องเรียบๆ สีขาว การจับคู
เฟอรนิเจอรและของตกแตงไดอยางลงตัว
คุณจะไดของใชติดไมติดมือกลับบานแนนอน
ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจมจันทร) เปดทุกวัน
ทองหลอ ซอย 8 เปดวันอังคาร - วันอาทิตย
เวลา 10.00 - 20.00 น. โทร. 02 711 5500
เวลา 10.00 - 17.00 น. โทร. 02 713 8367

รวบรวมเรื่องราวของไมดอกหอม
ที่พบปลูกในเมืองไทยแตละชนิด
มีขอมูลเกี่ยกับชื่อภาษาไทย
ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สำคัญ
วิธีการปลูกเลี้ยงดูแลรักษาและ
ขยายพันธรวมทั้งสิ้น 50 ชนิด

พรรณไมสวนแนวตั้ง
: สำนักพิมพบานและสวน

นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับหลักการจัดสวนแนวตั้ง (แบบยอ)
พรอมกับรวบรวมพรรณไมที่นิยมใชกับสวนแนวตั้ง
แตละชนิดระบุชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย ชื่อสามัญ
และลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สำคัญ วิธีการปลูกเลี้ยง
ดูแลรักษาและขยายพันธุ ประมาณ 50 ชนิด

มือใหมจัดสวนระเบียง และดาดฟา
: สำนักพิมพบานและสวน

เปลี่ยนระเบียงและดาดฟาเล็กๆ เปนสวนสวย
ดวยการออกแบบงายๆ สำหรับมือใหม
พรอมเรียนรูเรื่องพรรณไมและของตกแตง

Book

on Shelf
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HomeFolio

C : MarCom Makerhome P : HLH Studio

Homefolio 48041 : เจาของบาน คุณรังสรรค วงษสถาปนาเลิศ

แบบบาน The Master 1 (ปรับแบบ) ขนาด 6 หองนอน 8 หองน้ำ
ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใชสอย 527.4 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 125 ตร.ว.

Homefolio 52025 : เจาของบาน คุณชาตรี นำไพศาล

แบบบาน New Design ขนาด 6 หองนอน 8 หองน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
พื้นที่ใชสอย 560 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 139 ตร.ว.
Homefolio 51032 : เจาของบาน คุณสาธุ กรีกุล

แบบบาน New Design ขนาด 4 หองนอน 4 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 214 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 70 ตร.ว.

Homefolio 52027 : เจาของบาน คุณอภิรดี กอสิริทรัพย
แบบบาน Elegance 5 (ปรับแบบ) ขนาด 4 หองนอน 3 หองน้ำ
พื้นที่ใชสอย 179 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 44 ตร.ว.
Homefolio 52006 : เจาของบาน คุณเรืองไกร-คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ

แบบบาน New Design ขนาด 6 หองนอน 8 หองน้ำ ที่จอดรถ 8 คัน
พื้นที่ใชสอย 862 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 133 ตร.ว.

Homefolio 50020 : เจาของบาน คุณพฤทธิพงศ วีระณรงค

แบบบาน NEO 5 ขนาด 4 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 259.6 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 63 ตร.ว.

ผลงานจาก Makerhome Design Team
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Selects

Metro 1

1st
Floor Plan

2nd
Floor Plan

Prestige SERIES
เพรสตีจ ซีรีย สไตลที่เปนเอกลักษณ ครบถวนดวยฟงกชั่นที่ตอบสนองไลฟสไตลอยางมีระดับ
บงบอกความพิเศษดวยรูปลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร สัมผัสไดถึงความสุขภายใตความรวมสมัยในทุกมุมมอง
แบบบาน Metro 1
: 6 หองนอน 7 หองน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน
ขนาดตัวบาน 14.10 x 16.60 เมตร ขนาดที่ดิน 20.10 x 22.60 เมตร
ที่ดินที่ลงได 114 ตารางวา พื้นที่ใชสอย 465.1 ตารางเมตร
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Metro 2

3rd
Floor Plan

1st

Floor Plan

2nd

Floor Plan

Prestige SERIES
เพรสตีจ ซีรีย สไตลที่เปนเอกลักษณ ครบถวนดวยฟงกชั่นที่ตอบสนองไลฟสไตลอยางมีระดับ
บงบอกความพิเศษดวยรูปลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร สัมผัสไดถึงความสุขภายใตความรวมสมัยในทุกมุมมอง
แบบบาน Metro 2
: 4 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน
ขนาดตัวบาน 15.10 x 16.60 เมตร ขนาดที่ดิน 19.10 x 20.60 เมตร
ที่ดินที่ลงได 345.6 ตารางวา พื้นที่ใชสอย 99 ตารางเมตร
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Terrace
Quiz..

คำถามรวมสนกุประจำฉบบัน้ี
แบบบานรนุใหมเมคเคอรโฮม 3 รนุ ชอ่ือะไร?
A.Trendy, Urban, Villa B.Trendy, Metro, Villa
เขยีนคำตอบลงไปรษณยีบตัร และสงมาท่ี
บรษิัทเมคเคอรโฮม จำกดั (ฝายสมาชกิ)
เลขท่ี 9 ซอยสายสนิ ถนนประชาชน่ื แขวงบางซอ่ื
เขตบางซอ่ื กรงุเทพฯ 10800
หมดเขตสงคำตอบ 15 พ.ย. 2556
สำหรบัผโูชคดี 3 ทานแรก จะไดรบัหนงัสอื
INSIDE OUT โดย อ.เอกพงษ ตรตีรง มลูคา 390 บาท
ประกาศรายชอ่ืใน Inspire ฉบบัหนาคะ
เฉลยคำถามประจำฉบบัทแ่ีลวทถ่ีามวา
ชอง TV Online ของเมคเคอรโฮม ชอ่ือะไร?
คำตอบกค็อื Makerhome Channel
รายชอ่ืผโูชคดทีง้ั 3 ทาน คอื
1. นารยา สขุสม
2. ภาณุ ปยะมาศ
3. มารตี บญ
ุ ญา
ไดรบัรางวลั หนงัสอื INSIDE OUT
โดย อ.เอกพงษ ตรตีรง

Application
for Lifestyle
> Longdo Traffic

แอพพลเิคชน่ัทส่ีามารถตรวจสอบเสนทางการจราจรของไทย โดยจะมี
การอพัเดทการจราจรแบบ real-time ผใูชงานสามารถเลอืกแหลงทม่ีา
ของขอมลูทต่ีองการ ขอมลูการจราจรรวมถงึระดบัความแออดับน
ทองถนน ภาพจากกลองจราจรและดชันกีารจราจรครอบคลมุพน้ืทเ่ีขต
กรงุเทพและในจงัหวดัใกลเคยีงและบางเสนทางของทางหลวงสายหลกั

> Bangkok Bus Guide

แอพลเิคชน่ัทจ่ีะชวยคณุคนหาสายรถเมลทว่ักรงุเทพและปรมิลฑล
โดยการแสดงเสนทางผานระบบแผนท่ี พรอมแสดงรายละเอยีดจดุท่ี
ผานจากตนสายถงึปลายทางรวม 220 เสนทาง

> NOSTRA Map Thailand

แอพพลเิคชน่ัแผนทเ่ีพอ่ืการเดนิทาง ใชสำหรบัการนำทางหรอืดแูผนท่ี
ประเทศไทย ใหรายละเอยีดตางๆ อยางครบครนั ไมวาจะไปทไ่ีหน
กส็ามารถคนหาไดทนัที มรีายละเอยีดแสดงตำแหนงสถานทส่ีำคญั
มากกวา 9 แสนรายการ ไมวาจะเปน รานอาหาร ธนาคาร ATM
หางสรรพสนิคา และอน่ืๆ อกีมากมาย ถอืไดวาเปนแผนทน่ีำทาง
ทพ่ีฒันาโดยคนไทยทม่ีงุใหประโยชนกบันกัเดนิทางในประเทศไทย

> Next Station - Bangkok Navigator

แอพพลเิคชน่ันจ้ีะแสดง "แผนท"่ี และ "รายละเอยีดประตทูางออก" ของ
สถานี BTS MRT BRT และ Airport Rail Link(ARL) รวมไวในแผนทเ่ีดยีว
Next Station จะคนหาตำแหนงและหาจดุหมายปลายทาง จากนน้ั
กส็ามารถตดัสนิใจไดวา การเดนิทางรปูแบบใดจะเหมาะสมทส่ีดุ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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