


Knowledge Base
ทีมผูบร�หารเมคเคอรโฮมตั�งใจพัฒนาธุรกิจรับสรางบานอยางตอเนื่อง มุงมั�นยกระดับ 
ใหเปนว�ชาช�พที่มีมาตรฐานไดรับการยอบรับจากผูบร�โภค ใหความสำคัญกับการ
ศึกษา คนควา พัฒนาแนวคิดใหมๆ เพ��อนำมาใชในการสรางบาน ผานทาง 
 ศูนยพัฒนางานออกแบบเมคเคอรโฮม 
 (Makerhome Design Develop Center) MDDC
ที่จัดตั�งข�้น เพ��อพัฒนางานออกแบบบานตนแบบ Prototype ที่จะตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละรายที่มีความแตกตางกัน รวมทั�งใหคำปร�กษาและ
แนะนำขอมูลดานตางๆ ประกอบการตัดสินใจของลูกคาไดอยางถูกตอง รวดเร�ว

Supply Chain
รวมเคร�อขายพันธมิตรผูผลิตวัสดุกอสรางชั�นนำ คัดสรรนวัตกรรมใหมๆ มาใชงาน
สัมมนาและฝกอบรมการใชงานวัสดุแกทีมกอสราง จัดกิจกรรมสนับสนุนรวมกัน
สัมมนาใหความรูและคำแนะนำการเลือกใชวัสดุอยางถูกตองตอลูกคา
ลดความเสียหายวัสดุจากการขนสง โดยการสงตรงจากผูผลิตสูหนวยงานกอสราง
สนับสนุนกิจกรรมว�ชาการในสถาบันการศึกษาดานการออกแบบ สถาปตยกรรม
ว�ทยากรพ�เศษใหความรูเร�่องการสรางบานแก สถาบันการศึกษา องคกร สมาคม
และหนวยงานตางๆ โดยบุคลากรเมคเคอรโฮม Professional Team

Professional Team

Professional Design TeamProfessional Service Team

Professional Construction Team

Makerhome Building & Showroom

คิดใหมเร�่องสรางบาน
      กับผูรูจร�งมืออาช�พ
 4 ปจจัยหลักในการกำหนดมาตรฐานการสรางบานเมคเคอรโฮม
1. ระบบบร�หารจัดการ
: Management System
2. องคความรูและการพัฒนามาตรฐานว�ชาช�พอยางตอเนื่อง
: Knowledge Base
3. พันธมิตรธุรกิจคุณภาพทั�งสวนปฏิบัติการและว�ชาการ
: Supply Chain
4. บร�หารงานระดับมืออาช�พทุกสวนงาน
: Professional Team

Management System
ศูนยรับสรางบานเมคเคอรโฮม ศูนยรวมบร�หารจัดการเร�่องสรางบาน
 ครบครันภายในสำนักงานทันสมัย บนพ��นที่ 2,300 ตารางเมตร
 ศูนยบร�การลูกคาแบบครบวงจร อำนวยความสะดวก รวดเร�ว คลองตัว
 Showroom รับสรางบานที่ทันสมัยที่สุด ที่มีคำตอบทุกปญหาเร�่องสรางบาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร
 ขอมูลบร�หารจัดการ ขอมูลลูกคา ทั�งหมดถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ชวยลดระยะ
 เวลาการทำงาน สามารถสรุปตัดสินใจจากขอมูลที่มีในแตละขั�นตอนไดอยางรวดเร�ว 
 สามารถสรุปผลแกปญหาที่เกิดข�้นและแจงกลับลูกคาไดภายใน 24 ชม.

ระบบประเมินผลการทำงานของบุคลากร KPI
 ใชดัชนีช�้วัดการทำงานที่ไดมาตรฐาน (KPI: Key Performance Indicator)
 ควบคุมคุณภาพบุคลากรและประเมินผลการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

การบร�หารจัดการวัสดุกอสราง 14 รายการหลัก
 ควบคุมคุณภาพการกอสรางโดยการควบคุมคุณภาพวัสดุกอสรางหลัก จำนวน
 14 รายการ ซ�่งมีปจจัยสำคัญในดานความมั�นคงแข�งแรง มีการปลอมแปลงหร�อ
 เกิดขอบกพรองเร�่องคุณภาพไดงาย โดยจัดสงวัสดุกอสราง 14 รายการหลัก
 จากโรงงานผูผลิตชั�นนำโดยตรงถึงหนวยงานกอสรางทุกหลัง



1.ผนังทาสีปองกันเช�้อรา 2.ประตูกันฝุน เสร�มสักหลาดรอบวงกบประตูหองปองกันฝุน เสียง
และความเย็นจากเคร�่องปรับอากาศออกนอกหอง 3.ชองแสงติดตายไมตองใชผามาน ลดการเก็บ
สะสมของฝุนละอองและเช�้อโรคในผามาน 4.ตูเสื้อผาไมมีชองวางใตตูและสูงถึงเพดาน ทำความ
สะอาดงาย ไมมีที่อับใหเศษฝุนละอองสะสม 5.ตูมีกระจกปดปองกันไมใหฝุนเขา ทำความสะอาดงาย
ชวยรักษาของใชที่อยูในตู 6.พ��นไมลามิเนต ทำความสะอาดงาย ฝุนละอองไมจับผิวหนาพ��น
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จัดพ��นที่เก็บสิ�งของ อุปกรณ เคร�่องมือชาง
เคร�่องมือจัดสวน เคร�่องใชในบาน
ใหเปนระเบียบเร�ยบรอย
1. STAIR CABINET ตูใตบันได
2. BENCH WITH SHOE’S CABINET
 มานั�งพรอมตูรองเทา
3.UTILITY CABINET ตูอเนกประสงค
4. TOOLS CABINET ตูเก็บเคร�่องมือและ
 อุปกรณ

1. SLIDING DOOR ประตูบานเลื่อนหองนอนชั�นลาง/หองน้ำ สะดวกในการ
 ใชงานสำหรับ Wheel Chair และผูสูงอายุ
2. SAFETY CORRIDOR ทางเดินปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ ราวจับทางเดิน
 ติดผนังสำหรับทางเดินภายในบาน
3. CORRIDOR LIGHTING ไฟสองสวางทางเดิน/บันได เพ��มแสงสวาง
 ทางเดินภายในบานใหชัดเจนยิ�งข�้น
4. CHILD PROTECTION SWITCH สว�ทซนิรภัยควบคุมการเปดปดปลั�ก
 ไฟฟา เพ��อความปลอดภัยของเด็กเล็ก
5. OUTDOOR RAMP ทางลาดภายนอกบานสำหรับ Wheel Chair
6. SAFETY STEP การเปลี่ยนถายระดับปลอดภัยที่มีความสูงไมเกิน 2 ซม.
 จากภายนอกสูภายในบาน หร�อภายในบาน เชน หองน้ำ/หองครัว
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>UTILITY FUNCTION ออกแบบเพ��อความคุมคา

>SAFETY FUNCTION ออกแบบเพ��อความปลอดภัย

>ANTI DUST BEDROOM หองนอนปลอดฝุน

แนวคิดการออกแบบสวนลอยฟา เหมาะสำหรับ
บานที่มีเนื้อที่จำกัด แตตองการพ��นที่สีเข�ยว
เพ��อเพ��มความสดช�่นใหกับตัวบาน โดยสามารถ
นำพ��นที่ดาดฟามาใชประโยชน อีกทั�งยัง
ชวยลดความรอน ทำใหภายในบานเย็นสบายข�้น
อีกดวย

Solar Slab ชวยลดปร�มาณความรอนที่
กระทบพ��นคอนกร�ต ไมใหเกิดเปน
ความรอนสะสมเขาสูตัวบานได

ดีไซนพ�เศษปรับเปลี่ยนหองนอนธรรมดาใหมีพ��นที่เพ��มอีกชั�น เหมาะสำหรับหองนอน
ของเด็กๆ ที่จะมีพ��นที่กิจกรรมในโลกสวนตัวอยางเปนอิสระ หร�อวางเตียงนอนของ
พ��นองคนละชั�น สรางความสัมพันธอันอบอุนภายในครอบครัว

>HYGIENICS KITCHEN ครัวไรขยะ

>ROOF GARDEN สวนลอยฟา

>DOUBLE STORIES BEDROOM หองนอน 2 ชั�น
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ก็อกน้ำ

สวิทซ

อางลางจาน

ปลั๊กไฟ

เครื่องกำจัดเศษอาหาร

ทอน้ำทิ้ง

SLOPE

ระบบกำจัดเศษอาหาร ใชเคร�่องปนเศษ
อาหารผสมกับน้ำจนละเอียดทิ�งลงทอน้ำทิ�ง
โดยไมเหลือเปนขยะเศษอาหาร

แบงหองนอนปกติ
ไดพ��นที่เพ��มอีกหนึ่งชั�น

ชั�นลอย

ชั�นลาง

ชั�นลอย

           ชั�นลาง

หญาเทียม
แผน Solar Slab

พื้น ค.ส.ล

ราวระเบียง
ราง Gutter

หัวกรองขยะ    
ทอน้ำทิ้ง    

1.เคร�่องดูดควันติดผนัง 2.ระบบกำจัดเศษอาหาร
3.ชองทิ�งขยะจากเคานเตอรดานในครัวออกดาน
นอกบานไมใหมีขยะเหลือทิ�งจากการปรุงอาหาร
คางอยูดานในครัว 4.เคานเตอรครัวหินแกรนิต 5.Floor Drain
ชวยระบายน้ำในการทำความสะอาดพ��น 6.พ��น Epoxy ชวยทำความสะอาดพ��นไดงาย

ดวยปญหาฝุนละอองที่มีมากในสังคม
เมืองปจจุบัน ซ�่งกอใหเกิดปญหาสุขภาพ
ที่พบมากคือ ภูมิแพ ดังนั�นเพ��อใหเวลา
ที่เราใชอยูในหองนอนวันละ 8-10 ชม. 
ไดรับอากาศที่ปราศจากฝุนละออง
มากที่สุด จ�งออกแบบปองกันไมใหมีฝุน
สะสมอยูภายในสวนตางๆ ของหองนอน

เ ม ค เ ค อ ร โ ฮ ม พ ลิ ก โ ฉ ม ก า ร ส ร า ง บ า น
ด ว ย ม า ต ร ฐ า น ก า ร อ ยู อ า ศั ย ที่ ส ม บู ร ณ แ บ บ จ า ก  6  แ น ว คิ ด น วั ต ก ร ร ม ล า สุ ด
ที่ ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว า ม สุ ข ที่ ยั� ง ยื น ข อ ง ก า ร อ ยู อ า ศั ย ภ า ย ใ ต บ า น  “ เ ม ค เ ค อ ร โ ฮ ม ”



 แผนงานหนึ่งที่ถูกวางไวประจำปของฝายออกแบบเมคเคอรโฮม
ก็คือ “การพัฒนาแบบบานรุนใหม” เพื่อนำเสนอตอลูกคา นอกเหนือ 
ไปจากงานออกแบบใหมหรือการปรับแบบใหเหมาะสมกับสภาพที่ดิน
ของลูกคาแตละรายที่ตองทำเปนประจำอยูแลว การพัฒนาแบบบาน 
แตละรุนตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จเรียบรอยเปนแบบบานที่สามารถ
นำเสนอตอลูกคาไดนั้น ตองผานขั้นตอนการทำงานที่คอนขางเขมขน 
จากทั้งฝายการตลาดที่จะใหแนวทางเบื้องตนของรายละเอียดขนาด
พื้นที่ ดีไซน และราคา ฝายขายก็จะใหขอมูลความตองการของลูกคา 
จากที่ไดสัมผัสพูดคุยอยางใกลชิดในเชิงลึก และสุดทายขอมูลความ 
ตองการทั้งหมดก็สงตอใหสถาปนิกเปนผูออกแบบบาน ภายใตโจทย
ที่กำหนดไว จากนั้นทุกฝายก็จะรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงแกไขแบบบานที่สถาปนิกออกแบบมา จนกระทั่งมั่นใจวา
ตอบสนองการใชสอยกับสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอผูอยูอาศัย
อยางลงตัวในรูปลักษณที่สวยงาม พรอมที่จะนำเสนอสูลูกคา
 นั่นเปนเบื้องหลังการทำงาน และเบื้องหนาที่จะไดเห็นคือ ผลงาน
แบบบานรุนใหมลาสุดของปนี้จากเมคเคอรโฮม ทั้งหมด 3 รุน พรอมจะ
เปดตัวโชวในงาน “รับสรางบาน 2012” ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2555 อยาลืมไปพบไปชม
กันไดที่งานครับ 
 สำหรับเนื้อหาที่นาสนใจฉบับนี้ “บานตานน้ำ” ทานที่อยูในพื้นที่ 
เสี่ยงตอการถูกน้ำทวมจะเตรียมรับมืออยางไร พลาดไมได ใน
Get Inspired เรื่องพิเศษ Special Issue สรางบานใหมในที่ดินเดิมเชื่อม
กับบานเกา จากนั้นอาจารยเอกพงษจะพาไปเที่ยวสเปนชมงาน 
สถาปตยกรรมสวยๆ ใน In Trend 
 แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

เดชา ประกิจวินิจพันธ
dacha@inspire.in.th

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

>Editor’Note Content<

1 { อ.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 { พ�ระพล แมนโกศล
ผูอำนวยการฝายการตลาด
บร�ษัทเมคเคอรโฮม จำกัด 
ในบทบาทของสถาปนิกผูรับผิดชอบการออกแบบ
และสรางบานมานานกวา 30 ป ผลงานที่ผานมา
ลวนสรางประสบการณและความเช�่ยวชาญ บมเพาะ
เปนองคความรู และพรอมที่จะถายทอดเร�่องราว
อันเปนประโยชนเพ��อคนรักบานโดยเฉพาะ

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
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28 ก.ย. - 7 ต.ค. 2555
ไบเทค บางนา
HomeWorks Expo 2012

19 - 21 ก.ย. 2555
อิมแพค เมืองทองธานี
Landscape Asia 2012

ติดตามชมสาระความรูเรื่องบานทาง True7
เชิญพบกับสถาปนิกและวิศวกร บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด กับเรื่องราวอันเปน
ประโยชนตอการสรางบานไดในรายการ “Home Guide” ทุกวันศุกร เวลา
11.30-12.00 น. และรายการ “Home Buyers’ Guide” ทุกวันอาทิตย เวลา
10.30-11.00 น. ทางทรูวิชั่น ชอง True7

23 - 26 ส.ค. 2555
อิมแพค เมืองทองธานี

Thailand Grand Sale
รวบรวมงานเซลล เฟอรนิเจอร อุปกรณ วัสดุ
ตกแตงบาน สตูดิโอถายภาพชั้นนำ ชุดวิวาห
การดและของชำรวย โรงแรมหองจัดเลี้ยง
เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ
สถาบันความงาม สปา อาหารสำเร็จรูป
อาหารเสริม สมุนไพร สถาบันสอนทำอาหาร
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ชุดโฮมเธียรเตอร
ระบบมัลติมีเดีย รวบรวมทุกอยางภายในงานเดียว

4 - 12 ส.ค. 2555
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

Home Builder 2012
งานรับสรางบาน 2012 งานที่รวบรวมบริษัท
รับสรางบานชั้นนำกวา 40 บริษัท อาทิ ผูผลิต
วัสดุกอสราง อุปกรณที่เกี่ยวกับบาน
สถาบันการเงิน และสื่อในวงการอสังหาริมทรัพย

15 - 23 ก.ย. 2555
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

Thailand Furniture Grand
Sale 2012

19 - 21 ก.ย. 2555
อิมแพค เมืองทองธานี

Pool & Spa Tech Asia 2012

4 - 6 ก.ค. 2555
ไบเทค บางนา

Thailand Gifts & Premium
Fair 2012
งานแสดงสินคา Gift & Premium Fair 2012
สำหรับผูที่กำลังมองหาสินคาเพื่อนำไปใชใน
โอกาสตางๆ เชน เปนของที่ระลึก เปนสินคาที่
สามารถทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย ภายใน
งานมีสินคาใหเลือกมากกวา 10,000 รายการ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่นาสนใจ เชน
การสัมมนาและการประกวด Gift & Premium
Design Awards ซึ่งจะทำใหผูชมงานเพลิดเพลิน
และไดรับความรูในการเลือกซื้อไปพรอมๆ กัน

11 - 15 ก.ค. 2555
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

10th Book Festival for
Young People 2012

21 - 29 ก.ค. 2555
ไบเทค บางนา

Modern Furniture Fair 2012
งานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรชุดหองนอน
เฟอรนิเจอรชุดรับแขก เฟอรนิเจอรชุดรับประทาน
อาหาร เฟอรนิเจอรชุดสำนักงาน เครื่องใชไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบาน วัสดุตกแตง
และประดับบาน เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ

23 -26 ส.ค. 2555
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

Home Buyer’s Expo 2012
สามคามสินเชื่อที่อยูอาศัย รวมกับ บริษัท
โฮมบายเออรไกด จำกัด จัดมหกรรมงานบาน
ครั้งยิ่งใหญแหงป กับมหกรรมเลือกซื้อบาน
และคอนโด

1 - 9 ก.ย. 2555
อิมแพค เมืองทองธานี

Bangkok Furniture Fair 2012
ครบทุกคำตอบของการแตงบานในสไตลคุณ
กับงานแสดงสินคา เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน
ที่เขาใจความตองการของคนกรุง กับผูผลิต
เฟอรนิเจอรกวา 600 รานคา ที่บานทั้งหลัง
สามารถตกแตงครบไดในงานเดียว

ขึ้นบานใหมสมาชิกครอบครัวเมคเคอรโฮม
นายพันธุเทพ ทานชิติกุล กรรมการผูจัดการ
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด รวมแสดงความยินดีกับ
คุณพลภัทร จันทรวิเมลือง ในโอกาสทำบุญขึ้นบานใหม
หลังจากที่มอบความไววางใจใหบริษัทเปนผูรับผิดชอบ
ในการกอสรางบานให

เมคเคอรโฮมโชวแบบบานรุนใหม ในงาน “รับสรางบาน 2012”
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด โดยนายพันธุเทพ ทานชิติกุล กรรมการผูจัดการ
ไดเปดเผยถึงการเตรียมนำแบบบานรุนใหมลาสุดไปโชวในงาน
“รับสรางบาน 2012” งานใหญประจำปของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน
ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ยังนำ
แบบบานยอดนิยมรุนตางๆ พรอมทั้งแนวคิด “Innovative for living” +
“Flood Solutions” รวมแสดงในงาน และพลาดไมไดกับขอเสนอสุดพิเศษเมื่อ
ตัดสินใจจองสรางบานภายในงาน โอกาสดีของผูที่กำลังตัดสินใจสรางบาน
เฉพาะงานนี้งานเดียวเทานั้น

เยี่ยมบานสมาชิกครอบครัวเมคเคอรโฮม
คณะผูบริหารบริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด โดยคุณมลฤดี เกียรติ์เวชธรรม
ผูอำนวยการฝายการตลาด เขาเยี่ยมชมบานคุณวิรินวรรณ พรรณบัว
ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ และแสดงความขอบคุณในโอกาสใหใชสถานที่
ในการถายทำรายการ HomeGuide





>DecorationGuide   C : odst maker  P : odst maker
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Showroom : RCA, Rama 9 Rd.
www.odstmaker.com
โทร. 02 203 1228, 02 203 1512-3

Design
For Living

Dressing Table
Size : 50 x 80 x 85-102 cm.
Price : 19,500.-

Dressing Stool
Size : 50 x 53 x 50 cm.
Price : 6,900.-

Belove 6’
Size : 204 x 214 x 90 cm.
Price : 37,500.-

Box & Ball
Size : 50 x 160 x 65 cm.
Price : 27,500.-

Zumo-3
Size : 80 x 185 x 75 cm.
Price : 45,400.-

Playbox
Size : 61 x 180 x 65 cm.
Price : 43,200.-

Prana-cb
Size : 40 x 58 x 115 cm.
Price : 20,000.-

Omni
Size : 40 x 100 x 90 cm.
Price : 27,500.-

Rifle-A
Size : 87 x 78 x 85 cm.
Price : 26,850.-

Rifle-O
Size : 44 x 69 x 30 cm.
Price : 7,500.-

Rifle-Love seat
Size : 89 x 140 x 86 cm.
Price : 39,700.-









>Intrend   C : อ.เอกพงษ ตร�ตรง  P : Ideal One Group Co.,Ltd.
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เมื่อชวงวันหยุดยาวที่ผานมารายการอยูสบายและดีไซนนิวสออกอากาศทางเนชั�น
แชนแนล ไดมีโอกาสเดินทางไปถายทำสารคดีดานการออกแบบที่เมืองบารเซโลนา
(Barcelona) ประเทศสเปนครับ ผมและทีมงานเดินทางไประหวางวันที่ 10-15
เมษายน 2555 และเดินทางตอไปเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพ��อรวมงานมิลานแฟร
ที่นั�น ในชวง 5 วัน ในบารเซโลนาการถายทำเปนไปดวยความสนุกและไดเกิดแรง
บันดาลใจมากมายตอการสรางสรรคสิ�งดีๆ ใหกับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ�ง
การพัฒนาสถาปตยกรรมอารยะในประเทศไทย ซ�่งทางรายการอยูสบายไดนำเสนอ
มาโดยตลอดผานเนชั�นแชนแนล และสาระตางๆ ในคอลัมนนี้

รายการอยูสบายเยือนการออกแบบ
สถาปตยกรรมสเปน

   ไปบารเซโลนา (Barcelona) คร้ังน้ีไดมีโอกาสเขาเย่ียมชมผลงานสถาปตยกรรม
หลากหลายท้ังเกาใหม ซ่ึงถึงแมยุโรปจะประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
ก็ตาม แตการพัฒนาทางกายภาพคูไปกับการพัฒนาทางความคิดแมเมื่อเจอ
พิษภัยอะไรก็ตามก็สามารถเผชิญได สังเกตใหเห็นการปรับตัวของคนในสเปน
และรัฐบาลสามารถเตรียมตัวไดดีเพื่อเผชิญปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชน การควบคุมราคาสินคาและคาครองชีพใหถูกลง เมื่อเปรียบเทียบกับอิตาลี
และกรีซซึ่งสูงกวามาก คาดวาสเปนจะสามารถฟนเศรษฐกิจไดเร็วที่สุด
    สภาพแวดลอมและการออกแบบเมืองของเมืองบารเซโลนา (Barcelona) มี
ระบบมาก มีการจัดการใหเมืองนาอยูมีการเชื่อมตอสถาปตยกรรมระหวางเกา
สุดๆ ในยุคกลางตลอดจนยุคใหม ทุกคนท่ีมีโอกาสเดินทางไปบารเซโลนาจะตอง
เขาเยี่ยมชมสถาปตยกรรมของอันโตนีโอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผลงานของ
เขามีมากมายทั่วเมืองบารเซโลนา มีทุกลักษณะสถาปตยกรรม ทั้งโบสถวิหาร
ขนาดใหญที่สรางมาเมื่อชวงรอยปที่แลวและขณะนี้แมยังไมไดเสร็จสมบูรณ 
แตทางรัฐบาลก็รับชวงทำใหเสร็จ คาดวาในป ค.ศ. 2026 นาจะเสร็จสมบูรณ
กับผลงานสุดอลังการของอันโตนิโอในบารเซโลนาท่ีผูมาเยือนจะพลาดไมไดเลย
นั่นคือ สกราดา ฟามีเลีย (Sagrada Familia) วิหารอันศักด์ิสิทธ์ิ วิหารน้ีถือเปน
แลนดมารคท่ีสำคัญและย่ิงใหญในบารเซโลนา แมเกาด้ีจะเสียชีวิตมารวมรอยป
แตสถาปตยกรรมเขาก็ยังคงอมตะ ผลงานของเกาดี้มีหลายประเภทที่แทรกอยู
กลางเมืองบารเซโลนาหลายจ�ด อาทิ สวนสาธารณะ ปารกกูเอล (Park Guell) 
วิสัยทัศนในการออกแบบสรางพ้ืนท่ีไดเหมือนเมืองในเทพนิยายมากๆ หรือดรีมแลนด
สำหรับเด็ก ซึ่งสรางสรรคมากวารอยป
    โรงแรม La Pedrera Casa Mila โครงการอีกจ�ดหนึ่งซึ่งสวยงามมากแมจะ
เกามากก็ตาม โดยรูปแบบของผลงานของเกาด้ีมีแรงบันดาลใจจากโครงกระดูก
ของมนุษยและสัตวประกอบกันไปดวยอยางกลมกลืนดวยศิลปะอารตนูโว  
ซึ่งเปนสมัยนิยมในยุคนั้น
    จ�ดเดนของศิลปะแบบอารตนูโว คือ การนำความงดงามของธรรมชาติ ตนไม
เถาวัลย เถาองุน แตอัจฉริยะภาพของเกาด้ีถือเปนการปฏิวัติสถาปตยกรรมคร้ัง
สำคัญในยุคน้ัน ในบารเซโลนายังปรากฏใหเห็นสถาปตยกรรมรุนใหมๆ มากมาย
เชน ผลงานมิวเชี่ยม MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) 
ของริชารท มายเออร ผลงานสำนักงาน TORRE AGBAR รูปทรงแคปซูลของ
ชอง นูแวล (Jean Nouvel) การถายทำรายการอยูสบายในคร้ังน้ีนอกจากจะได
เน้ือหาท่ีเขมขนไดภาพท่ีงดงาม แตส่ิงท่ีไดในคร้ังน้ีเปนพิเศษคือ แรงบันดาลใจ
ในการกลับมาเพ่ือเสนอแนวคิดในการพัฒนาบานเมือง และในขณะท่ีอีกไมก่ีเดือน
ขางหนากรุงเทพมหานครกำลังจะจัดการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพ ไอเดียใน
การออกแบบท่ีกำลังเสนอในรายการอยูสบายอยางเขมขน การออกแบบสภาพ
แวดลอมของเมืองและรายละเอียดตางๆ ในการพัฒนาเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในชาติ การออกแบบท่ีเขาใจและลึกซ้ึงทางวัฒนธรรม เชน การออกแบบเมือง
ประหยัดพลังงาน การออกแบบตลาดใหถูกสุขอนามัย การออกแบบพื้นที่ริมน้ำ
และแมน้ำ การออกแบบระบบปองกันน้ำทวม และการออกแบบอารยะสถาปตย
    เเละเรื่องราวตางๆ ที่นาสนใจติดตามในรายการอยูสบาย ดีไซนนิวส เวลา 
09.30 - 11.30 น. ทางชองเนชั่นแชนแนล และดีไซนอาเซียน เวลา 23.00 - 
23.30 น. ทางชองทรูวิชั่น 99 นะครับ
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Stone & Wood
Products

Home
in Book

ไมฝาสังเคราะหรุนคราฟทแมน
(Craftman)
เปนไมฝากลุมพรีเมี่ยม (พิเศษ) ที่เพิ่ม
เติมคุณคางานไม ดวยการเซาะรองกลึงขอบบัวและการออกแบบพิเศษที่
ทำใหผนังสวย ตรงเปนระนาบเดียวกัน มี 2 แบบ คือ 1. รุนโคโลเนียล
สวยหรูดวยงานเซาะรอง และกลึงขอบบัวทุกแผน งดงามประณีตเกินใคร
2. รุนนิวอิงแลนด สวย มีระดับดวยงานเซาะรองลายที่เรียบงายอยางตั้งใจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : www.thaihardscape.com
โทรศัพท 081 926 3640, 02 865 3452

Cera Stone
หินตกแตง หินประยุกต มีน้ำหนักเบา นำเขา
จากประเทศเกาหลีใต ซึ่งผลิตภัณฑของ Cera
stone ไดจำหนายไปทั่วโลกอาทิเชน ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด แคนาดา ติดตั้งได
โดยงาย ผานการทดสอบดานวิศวกรรมตางๆ
ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2000,
ISO 14001:2002 นวัตกรรมในการตกแตง
ผนังใหมีความรูสึกเปนธรรมชาติ ดังเชนการ
ใชหินตกแตง หินธรรมชาติทั่วไป แตสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชหินจริง
ทั่วไป เชน น้ำหนักเบา ติดตั้งไดงาย
และมีความรวดเร็ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
www.nsstonetexture.co.th
โทรศัพท 02 893 8800-3 

Living Nature บานสวย อยูสบาย ของคนรักธรรมชาติ
ผูเขียน : ภัทรสิริ อภิชิต ราคา : 395 .-
     i love home ฉบับ Living Nature นี้ไมไดชวนใหคุณออกไปซื้อที่
หรือมีบานหลังที่สองในตางจังหวัด จ�ดมุงหมายคือใหคนอานเห็น
ความสัมพันธในการอยูรวมกันของคน บาน และธรรมชาติ อันอาจนำ
ไปสูคานิยมในการมีบานหลังตอไปของคุณ
Home Design Series Vol.02 Interior Design Details
ผูเขียน : ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน
ราคา : 395.-
    รวมหลากหลายไอเดียมีดีไซนภายในบาน ใหเจาของบาน
นำไปใชไดจริง ทั้งเรื่องการใชวัสดุ ระยะที่เหมาะสม และการติดตั้ง 
โดยมี 8 หัวขอคือ  1.ผนังตกแตง/Decorative Wall 
2.ฝาเพดาน/Ceiling 3.บันได/Stair 4.สวนเตรียมอาหาร/Counter 
Pantry 5.เฟอรนิเจอรบิลทอิน/Built-in Furniture 6.ผนังติดตั้งทีวี/TV 
Panel 7.ประตูกั้นหอง/Partition 8.หองน้ำ/Restroom
สวนหลากสไตล 3
ผูเขียน : ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ ราคา : 395.-
    หนังสือเลมนี้นำเสนอสวนสวยหลากสไตล ทั้งอาหรับ อังกฤษ 
ทรอปคัล สวนชนบทไทย สวนลานนา สวนกลิ่นอายจีน ญี่ปุน
พมา ฯลฯ ซึ่งแตละสไตลลวนมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันไป 
จึงเปนทางเลือกสำหรับผูที่คิดจะจัดสวนใหมหรือปรับปรุงสวนไดใช
เปนแนวทางตอไป

12 แบบ ตอเติมหนาบานพื้นที่แคบ
ผูเขียน : เอกรินทร พันธุนิล ราคา : 79.-
    สวย ประหยัด ทำไดจริง
หนังสือเลมนี้นำเสนอการออกแบบพื้นที่หนาบานเพื่อการใชงานหลากประเภท 
หลายรูปแบบ พรอมแบบแสดงการจัดพื้นที่ วัสดุ รวมถึงรูปแบบการกอสราง 
เพื่อเปนไอเดียใหนำไปปรับใชไดตามความเหมาะสม
12 แบบศาลาในสวน
ผูเขียน : วรัปศร อัคนียุทธ ราคา : 79.-
    หนังสือเลมน้ีรวบรวมแบบศาสาสวย ไอเดียดี ใชงานไดหลากหลาย 
แตละแบบมีการถอดแบบวัสดุและบอกขนาดอยางละเอียด เพ่ือคุณผูอาน
จะไดนำไปปรับใชใหเหมาะกับพ้ืนท่ีของตน รวมท้ังใหคำแนะนำเร่ืองการดูแล 
ตลอดจนบอกราคาคราวๆ จึงสามารถประเมินราคาไดตามความชอบ
12 แบบตกแตงผนังในบาน
ผูเขียน : คณาธิป จันทรเอี่ยม ราคา : 79.-
    หนังสือเลมน้ีจะเปนอีกทางเลือกใหคุณไดคนหารูปแบบ และนำไปตกแตง
ผนังใหเหมาะกับบานคุณไดไมยาก สวย ประหยัด ทำไดจริง หลากไอเดีย
แตงผนังหองสวยถูกใจ และแบบกอสรางพรอมใชงาน

พื้นไมลามิเนต Kronoswiss
พบกับสุดยอดนวัตกรรมที่เหมือนไมจริงมากที่สุด Swiss-Plank 8 mm.
หนากวางเต็มแผน 8 นิ้ว Swiss-Plank Elite 10 mm. หนากวาง 6 นิ้ว มีขอบ
เซาะรองเปนรูปตัววี ตัวแอล 4 ดาน ใหความสวยสงา กลมกลืนประดุจไมแผน
ใหญในธรรมชาติที่นับวันจะหายาก เพิ่มคุณคาและความแข็งแกรงใหกับพื้นที่
เปนสวนหนึ่งในชีวิตคุณทุกวัน และใหมลาสุด Swiss Giant รุน 12 มม.
ความยาวพิเศษ 1.845 ม. ที่ยาวที่สุด
แข็งแกรงที่สุด อยางที่ไมมีใครทำได
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
www.kronoswissthailand.com

โทรศัพท 0-2912-9292,
0-2912-9393, 0-2985-6466

หินเทียม เชอรรี่ สโตน (Sherry Stone)

Hawaii Stone Collection

ลักษณะพิเศษของหินชนิดนี้คือ

มีทั้งผิวที่หยาบและเรียบที่สมบูรณ

แบบเกิดจากการระเบิดหินตาม

ธรรมชาติ ซึ่งถูกพบและไดถูกนำ

มาใชเปนจ�ดสนใจของตัว

ผลิตภัณฑ Sherry Stone ใน

Collection ของ Hawaii Stone

มีรูปแบบที่ใหความรูสึกเหมือน

ธรรมชาติ สีสันทนทาน และงาย

ตอการติดตั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :

www.georgeinter.com

โทรศัพท 02 510 8678,

02 183 5604

SP TEXTURE PAINT แข็งแกรง ทนดั่งหินธรรมชาติิ

Statue งานประติมากรรม เพื่อประดับตกแตงผนัง เชน รูปชาง

หรือแผนไมเทียมซึ่งเปนคอนกรีตไฟเบอรกลาส สามารถใชทำพื้นได

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : www.sptexture.com

โทรศัพท 081 928 8223, 081 986 8699

โคโลเนียล

นิวอิงแลนด



 แบบบาน Metro 1 พื้นที่ใชสอย ขนาดที่ดิน ขนาดตัวบาน ขนาดที่ดินที่สรางได
 6 หองนอน 7 หองน้ำ 465.1 ตร.ม. 114 ตร.ว. 14.10 X 16.60 ม. 20.10 X 22.60 ม.
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 แบบบาน Country 2 พื้นที่ใชสอย ขนาดที่ดิน ขนาดตัวบาน ขนาดที่ดินที่สรางได
 4 หองนอน 4 หองน้ำ 247.8 ตร.ม. 89 ตร.ว. 19.50 x 17.70 ม. 19.50 x 17.70 ม.

METRO 1 COUNTRY 2

1st Floor Plan 2nd Floor Plan 1st Floor Plan 2nd Floor Plan3rd Floor Plan

สมารท ซีร�ย สัมผัสแนวคิดชีว�ตที่เปนที่สุดในการเร�่มตนของครอบครัวใหม ดวยความเร�ยบงาย ลงตัวครบทุกประโยชนใชสอย
คุมคากวาทุกตารางเมตร ใสใจทุกรายละเอียดเพ�่อใหเปนหลักประกันที่มั่นคงขอชีว�ตตลอดไป

เพรสตีจ ซีร�ย สไตลที่เปนเอกลักษณ ครบถวนดวยฟ�งกชั่นที่ตอบสนองไลฟสไตลอยางมีระดับ
บงบอกความพ�เศษดวยรูปลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร สัมผัสไดถึงความสุขภายใตความรวมสมัยในทุกมุมมอง



www.dekocurtain.com
รับออกแบบ ติดตั้ง ผามาน มานปรับแสง
ใหเลือกตกแตงตามตองการ

Website ของบรรดาผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑวัสดุกอสราง
ของตกแตง-เครื่องใชภายในบาน เฟอรนิเจอร ฯลฯ ที่นาสนใจ
รวบรวมไวเปนแหลงคนหาขอมูลสำหรับสมาชิกคนรักบานทุกคน

www.quarella-thai.com
ผูนำในธุรกิจ composite stone ภายใต
ตราสินคา “Quarella”

www.at-terrace.com
ใหบริการในการจัดแตงภูมิทัศน สำหรับ
ผูที่รักและชื่นชอบธรรมชาติ 

www.burockcolor.com
BUROCK COLOR ตนกำเนิดแหงสีสัน
และลวดลายประหนึ่งธรรมชาติ
ใหคุณไดสรางสรรคพื้นสวยบนพื้นผิว

www.fortune-wallpaper.com
ศูนยรวมวอลเปเปอรติดผนังจากทั่วทุก
มุมโลก การันตีไดทั้งคุณภาพและราคา

www.showerframe.com
รับติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ กระจกบานเปลือย
และงานกระจก ทุกชนิด

www.onestampconcrete.com
บริการออกแบบพื้นปูนพิมพลาย
โดยทีมงานออกแบบผูเชี่ยวชาญ

www.chanaalloy.th.com
รับออกแบบ ติดตั้งงานสแตนเลสและ
ออกแบบตกแตงงานอัลลอยดทุกชนิด

www.bkd5.com
ศูนยรวมงานหลังคาโปรงแสงและงาน
สแตนเลส โพลีคารบอเนต

www.nextstepthai.com
จำหนายอลูมิเนียมเสนสำหรับงานประตู
และหนาตาง

Home Website

Quiz..
คำถามรวมสนุกประจำฉบับนี้
วิหารศักด์ิสิทธ์ิท่ีถือเปนแลนดมารคท่ีสำคัญและย่ิงใหญในบารเซโลนา ประเทศสเปนช่ือวาอะไร?
เขียนคำตอบลงไปรษณียบัตร และสงมาที่ บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด
(ฝายสมาชิก) เลขที่ 9 ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
หมดเขตสงคำตอบ 1 ส.ค. 2555 สำหรับผูโชคดี 3 ทานแรก จะไดรับหนังสือ INSIDE OUT โดย
อ.เอกพงษ ตรีตรง มูลคา 390 บาท ประกาศรายชื่อใน Inspire ฉบับหนาคะ

เฉลยคำถามประจำฉบับที่แลวที่ถามวา
ระบบกอสรางบานสำเร็จรูปที่ผลิตชิ้นสวนมาจากโรงงาน เรียกวาระบบกอสรางอะไร?
คำตอบก็คือ ระบบโมดูลาร
รายชื่อผูโชคดีทั้ง 3 ทาน คือ 1.คุณนิพน ประพงศ 2.คุณพิกุล ประสบโชค และ 3.คุณสุรพงษ นามมี
ไดรับรางวัล หนังสือ INSIDE OUT โดย อ.เอกพงษ ตรีตรง
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