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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 { 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 { 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
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16 InTrend
แนวโนมการออกแบบโรงแรม

ขนาดเล็ก ป 2013

20 HomeFolio
ผลงานบานสวยจากเมคเคอรโฮม

21 Selects
แบบบานยอดนิยมเมคเคอรโฮม Best Seller
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พันธุเทพ ทานช�ติกุล

> Executive Consultant
มลฤดี เกียรติ์เวชธรรม
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> Editor-in-Chief
เดชา ประกิจว�นิจพันธ
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ภัททิรา สินเย็น

> 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 /
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10 Review
แตกตาง อยางพอดี

06 Special Issue
เชื่อมตอทุกการสื่อสารเรื่อง “บาน”

เมคเคอรโฮมออนไลน

06 Special Issue : เตร�ยมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging Society

10 Review : เตร�ยมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging Society

16 Intrend : เตร�ยมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging Society

19 HomeBook : เตร�ยมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging Society

20 Select : เตร�ยมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ Aging Society

Contributors

    ขึ้นสูปที่ 8 ของการจัดทำ Inspire จากแรกเริ่มของความคิดที่ตองการ
นำประสบการณการสรางบานของเมคเคอรโฮมมาถายทอดเปนเนื้อหาที่ให
ทั้งสาระและขอคิดอันเปนประโยชนเพื่อใหสมาชิกครอบครัวเมคเคอรโฮม
รวมถึงผูที่กำลังวางแผนจะสรางบานใชเปนขอมูล ไอเดีย สามารถนำไปใช
ไดกับบานของตนเอง
    สำหรับปนี้เริ่มที่ฉบับนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปเลมเพิ่มเติมสีสันขึ้นบาง
เล็กนอย แตสาระประโยชนและขาวสารยังคงครบถวนเหมือนเชนเคย 
เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับโฉมของเว็บไซดที่เพิ่งรีเฟรช
หนาตาและเนื้อหากันไปเปนที่เรียบรอยแลว เขาเยี่ยมชมกันไดที่ 
www.makerhome.com
    ทั้งนี้การพัฒนาขอมูลขาวสารของเมคเคอรโฮม มุงเนนถึงการเขาถึง
ขอมูลอยางครบถวน สะดวก รวดเร็ว เปนประโยชนสำหรับลูกคาผูสนใจ
กำลังจะสรางบานอยางสมบูรณที่สุด นอกเหนือไปจากการใหบริการของ
เจาหนาที่ และโชวรูมบานที่ทันสมัยที่สุดในบรรดาบริษัทรับสรางบาน
แนนอนวาการพัฒนาในเรื่องขอมูลขาวสาร ยังคงไมหยุดอยูเพียงเทานี้
ยังตองอัพเดทใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
    Inspire ฉบับนี้เริ่มตนฉบับปรับโฉมใหมดวยบานดีไซนโมเดิรนเลน
ระดับ 3 ชั้น ของ คุณประกาย ชลหาญ ใน Review ผศ.เอกพงษ จะพา
ไปดูเทรนดการออกแบบโรงแรมขนาดเล็กในปนี้วาจะเปนไปในทิศทางไหน
อานไดใน “Intrend” และ Selects ขอแนะนำแบบบานยอดนิยมเมคเคอรโฮม
Best Seller 3 รุน 3 แบบ สุดทายชมตัวอยางดีไซนบานสวยๆ ใน Home Folio 
    แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

เดชา ประกิจวินิจพันธ
info@makerhome.com
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May

25 Furniture Grand Sale 2013
สถานที่ : ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์ิ
20 - 28 เมษายน 2556

April20

BIG & BITH
19 - 23 เมษายน 2556
ไบเทค บางนา

April

19

นิทรรศการชาวคาย

"ASA VERNADOC 2012"

สถานที่ : ไบเทค บางนา

วันนี้ - 20 เมษายน 2556

Home & Decor 2013
สถานที่ : ไบเทค บางนา
25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556

May

25

May

25
Bangkok Furniture Fair 2013

สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี

15 - 23 มิถุนายน 2556

Events
Calendar

บานและสวน Midnight Fair
สถานที่ : ไบเทค บางนา
27 - 30 มิถุนายน 2556

นิทรรศการภาพถาย "จินตนาการน้ำทวม"
สถานที่ : Kathmandu Photo Gallery
2 มีนาคม - 28 เมษายน 2556

June

27

March

2

June

27

สถาปนิก ‘56
สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี
30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556

April

20
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Movement Events

เมคเคอรโฮมอวยพรปใหม
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด โดยนางสาว
ชมภู ยิ้มเกิด ผูชวยผูจัดการ และ
นายพิริยะ เตชะรัตนพงษ สถาปนิกอาวุโส
ใหการตอนรับและมอบกระเชาอวยพรปใหม
แกคุณกรุณากร ฉวรรณกุล ในโอกาสทำ
สัญญาปลูกสรางบานใหมกับเมคเคอรโฮม

งานปใหมเมคเคอรโฮม
ในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม 2556 คณะผูบริหารและ
เจาหนาที่บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด นำโดยนายพันธุเทพ
ทานชิติกุล กรรมการผูจัดการ ไดจัดทำบุญถวายภัตตาหาร
และรับฟงธรรมเทศนาจากพระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทาน
รังสฤษฏ เพื่อความเปนสิริมงคลตอการนำไปปฎิบัติงาน
ในปใหมที่มาถึงและงานเลี้ยงปใหมแกเจาหนาที่พนักงาน
ภายในบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ
“ความพึงพอใจลูกคา
เมคเคอรโฮม”

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2556 ที่ผานมา บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด
นำคณะเจาหนาที่และพนักงานบริษัทรวมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง
“การประเมินความพึงพอใจของลูกคา” ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแควรีสอรท
จ.กาญจนบุรี พรอมกันนี้ไดจัดการมอบรางวัลหนวยงานกอสรางดีเดน
ประจำป 2555 ใหแกทีมกอสราง ที่ปฎิบัติงานยอดเยี่ยมเปนไปตาม
มาตรฐานงานกอสรางของบริษัท

คณะผูบริหารเมคเคอรโฮมอวยพรปใหม
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด โดยนาย
พันธุเทพ ทานชิติกุล กรรมการผูจัดการ
นำคณะผูบริหารเขาพบ ดร.มณฑล
จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพื่ออวยพรในโอกาสวันขึ้นปใหม เมื่อวันที่
9 มกราคม 2556 ที่ผานมา

เมคเคอรโฮม บริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา บริษัท
เมคเคอรโฮม จำกัด นำคณะพนักงานและ
เจาหนาที่บริษัทรวมทำกิจกรรมอันเปนกุศลใน
โอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม ดวยการรวมกัน
บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย
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DecorationGuide
C : ANGO  P : ANGO

ANGO Store : Crystal Design Center
www.angoworld.com
โทร. 02 102 2282

Signature
Lighting

E

F

G

H

A

B

C D

A. Electro Boy FL06010
  Size (mm) : 410W x 410D x 1550H Price : 15,050.-
B. Snow Circle CL07014
  Size (cm) : 540W x 540D x 270H Price : 14,450.-
C. Globette-S TL12033
  Size (cm) : 230W x 230D x 440H Price : 6,450.-
D. Globette-EV TL12032
  Size (cm) : 200W x 200D x 430H Price : 6,850.-
E. Tripod Nest TL04003
  Size (mm) : 350W x 350D x 600H Price : 8,400.-
F. My Chrysalis TL06012
  Size (cm) : 320W x 320D x 700H Price : 9,900.-
G. Heaven FL04003
  Size (cm) : 450W x 450D x 1700H Price : 17,800.-
H. Dapple (ceiling-eight) CL10021
  Size (mm) : 1400W x 1500D x 900H  Price : 61,350.-
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Review
C : Marketing Makerhome  P : ชัยสิทธิ์ เพ็งอาจ

“สิ่งที่โดดเดนของบานหลังนี้คือ ฟอรมของ
บานที่ดูไหลลื่นลดหลั่นกันเหมือนไมมีที่สิ้นสุด ผสมกับ
โทนสีจากพื้นผิววัสดุในจุดตางๆ รอบตัวบาน ที่เมื่อนำ
มารวมกันดูเหมือนจะแตกตางกัน แตเปนการแตกตาง
กันอยางลงตัวพอดี พอดีที่จะทำใหบานหลังนี้โดดเดน
แบบไมเหมือนใคร“

แตกตาง
อยางพอดี

เจาของบาน : คุณประกาย ชลหาญ
สถาปนิก : คุณเอกสิทธิ์ โคตะมะ
แบบบาน : The Master 1 (ปรับแบบ)
ขนาด 4 หองนอน 6 หองน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
พื้นที่ใชสอย 554 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 130 ตร.ว.
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    เดิมกอนที่จะมาเปนบานหลังนี้ เปนบานเกาที่สรางอยูบนเนื้อที่ปจจุบัน สรางมาไดประมาณ 30 กวาป เจาของบาน
คือ คุณประกาย ชลหาญ เห็นวาชำรุดทรุดโทรมมากแลว จึงตัดสินใจทุบทิ้งแลวสรางใหมบนพื้นที่เดิม
    คุณประกายเลาใหฟงวา กอนสรางบานไดดูมาคอนขางละเอียด เลือกดีไซน เลือกแบบบาน ปรึกษากับสถาปนิก
ผูออกแบบมาตลอด ตอนดีไซนคุยกันคอนขางนาน คิดไวลวงหนาเลยวาในอนาคตจะตองเตรียมเผื่ออะไรไวบาง 
เรื่องฟงกชั่นภายในก็ชวยกันคิด ชวยกันเลือก อยางหองนอนของแตละคนก็ใหเลือกกันเอง ก็มีปรับแบบเยอะเหมือนกัน 
เชน พื้นที่ใชสอย พวกหองนอนตางๆ อยางหองนอนขางลาง หองกินขาว หองครัว ก็ปรับดูทิศทางลม ในบานก็ไมได
มีฟงกชั่นอะไรเปนพิเศษ ยกเวนที่เนนคือ ตองมีหองนอนขางลาง เพราะอีกหนอยอายุมากขึ้นคงตองอยูขางลาง
    สวนดีไซนภายนอกบาน ดีไซนแบบเลนระดับ 3 ชั้น หากมองจากหนาบานจะเห็นเหมือนเปนบานสองชั้นโดยที่
ชั้นสามนั้นอยูลึกเขาไปดานหลังบาน การเลนระดับโดยเปดเปนพื้นที่ระเบียงขนาดใหญที่ชั้นสองหนาบาน ชวยใหมุมมอง
ของหนาบานนั้นเปดกวางขึ้นมาก ผังบานถูกออกแบบเปนตัวยู โดยวางผนังที่เปนพื้นที่ตามยาวของบานชิดกับแนวรั้ว
ของบานติดกันซึ่งเปนทิศตะวันตก เพื่อสรางรมเงาใหกับตัวบานในตอนบาย และหันดานตัวยูที่มีสระวายน้ำตรงกลาง
เปดพื้นที่ออกสูที่ดินที่เหลือเปนสนามหญา สรางความเปนสวนตัวของการอยูอาศัยภายในบาน

“ดีไซนภายนอกบาน แบบเลนระดับ 3 ชั้น เปดพื้นที่ระเบียง
ขนาดใหญที่ชั้นสองหนาบาน ชวยใหมุมมองของหนาบานนั้น
เปดกวางขึ้นมาก”
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Intrend
C : ผศ.เอกพงษ ตรีตรง  P : Ideal One Group Co.,Ltd.

“ปจจัยการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยในปหนา มีแนวโนมขยายตัวอยางมากมาย
อันเกิดจากความนิยมของนักทองเที่ยวภายในประเทศ และตางประเทศหมุนเวียนการเดินทางติดตอ
คาขายและทองเที่ยวกันอยางคึกคัก โดยเฉพาะการไหลทะลักเขามาของนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
อันมีจำนวนประชากรมากมายมหาศาล กำลังนิยมที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยในปหนา
ตลอดทั้งป นักทองเที่ยวหนีหนาวก็เปนอีกประเภทหนึ่งทั้งจากยุโรปและรัสเซีย มีตัวเลขมากขึ้น
จากปกอนและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป แมเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวไปบางแตความนิยมอันเกิดจาก
คาใชจายที่ต่ำ เมื่อเทียบกับการเดินทางไปประเทศอื่นๆ แมในเอเชีย และเพื่อนบานก็ยังคงมีคาใชจาย
ที่สูงกวาประเทศไทยเสียดวยซ้ำ“

โดยขอคำนึงของการออกแบบธุรกิจโรงแรมแนวใหมมีปจจัยใหวิเคราะหและพิจารณาดังนี้ครับ
1. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการตอพื้นที่ตั้งและทำเล
    โรงแรมแนวใหมๆ สามารถเกิดขึ้นไดในทำเลหลากหลายทั้งทำเลธรรมชาติที่สวยงาม แหลงทองเที่ยวธรรมชาติตางๆ
ทำเลวัฒนธรรมที่มีเสนหในแตละสังคม ทำเลแหลงทองเที่ยวทางสถาปตยกรรมยุคโบราณ ประวัติศาสตร ทำเลแหลงชอปปง
ชุมชน เปนตน โดยการศึกษาความเปนไปไดควรพิจารณาจากขอมูลทางการตลาดผูบริโภคกลุมลูกคาในแตละพื้นที่ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับผังที่ตั้ง งบประมาณการลงทุน การคืนทุน โอกาสทางการเติบโตและชองวางดานประสบการณของลูกคาใหมๆ
ตลอดจนงบประมาณการลงทุน การกำหนดราคาคาหองที่เหมาะสม และความทาทายดานการตลาดแนวใหม
2. การตรวจสอบผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
    ทำเลที่ตั้งของแตละทำเลมีองคประกอบดานกฎหมายตางๆ ของแตละเทศบาล เขต ทองที่ จังหวัด กฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่ตองสำรวจเพิ่ม วิเคราะหอยางละเอียดรอบครอบวาทำเลนั้นสามารถกอสรางโครงการไดมากนอยแคไหน อัตราสวนที่ดิน
ตอพื้นที่กอสราง ระยะถอยรน กฎหมายดานสิ่งแวดลอม ผังเมือง ผังสีควบคุมอัพเดทที่สุด
3. การกำหนดแนวความคิดใหเกิดอัตลักษณของโครงการ
    การสรางสรรคโรงแรมในปจจุบันจะตองเสนอจุดขายที่แตกตางตอสังคม การเขาพักโรงแรมขนาดเล็กจะตองนำอัตลักษณ
มาเปนเงื่อนไขสำคัญในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณของลูกคาที่ควรจะไดรับเพื่อสรางความพิเศษกวาโครงการที่
เกิดขึ้นมาในอดีต ตลอดจนแบรนดเกาๆ ที่อาจจะขยับตัวในการออกแบบไดไมมากเทา
4. การออกแบบพื้นที่จำกัดใหไดประโยชนสูงสุด
    การคำนวณทุกตารางนิ้วในการบรรจุประโยชนใชสอย และพื้นที่ใหครอบคลุมทุกมิติดานมาตรฐานการใหบริการโรงแรม
ลงไปในพื้นที่จำกัดใหลงตัวถือเปนโจทยที่ทาทายของนักลงทุน และผูออกแบบมากที่สุด หรือคำนวณหาคานอยที่สุด
ในความจำเปนที่พอเหมาะตอพื้นที่จำกัดใหไดประโยชนสูงสุดดวยการจัดผัง วางรูปแบบ และการคำนวณอยางสรางสรรค
โดยดีไซนที่มีคุณภาพและอัตลักษณโครงการก็ตองยังคงอยู
5. การออกแบบใหเปนแลนดมารค
    ประสบการณที่นาทึ่งของลูกคาผูเขาพักเปนอีกปจจัยที่ตองออกแบบอยางชาญฉลาด โดยหาเรื่องราว (STORY) เนื้อหา
ของโครงการใหปรากฏเปนลายเสนที่งดงามแตกตาง สรางความตื่นเตนเมื่อพบเห็น สรางความประทับใจใหกับลูกคาจนตอง
กลับมาเยือนอีกหลายครั้ง จะไดชื่อวาโรงแรมนั้นประสบความสำเร็จ
6. นวัตกรรมใหมของโรงแรม
    การคิดคนไอเดียใหมๆ  นอกกรอบดวยนวัตกรรมใหมๆ เปนความทาทายของผูบริหารโรงแรมขนาดเล็กที่พรอมจะมี
คูแขงมากมาย นวัตกรรมอาจปรากฏอยูในการออกแบบเครื่องเรือน เทคโนโลยีสมัยใหมในการควบคุมการใหบริการ
ตลอดจนนวัตกรรมในการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยไมเพิ่มกำลังคนแตใชเครื่องไมเครื่องมืออยางชาญฉลาด
    ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กแนวใหมที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามทางสถาปตยกรรมที่ประดับประดาเมืองและ
ชุมชนใหมีเอกลักษณ มีเสนหเยายวนใจใหหลงใหล เปนตัวแทนทางวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตรและศิลปในยุคปจจุบัน

จุดขายที่เดนชัดในเรื่องนี้จึงเปนเหตุใหประเทศไทยเนื้อหอมที่สุดในภูมิภาค ในขณะเดียวกันโรงแรมรุนเกาๆ ก็ทยอยปรับตัว
เพราะจะอยูไมไดเลยถายังคงสภาพหองพักแบบโบราณ และมีการบริหารจัดการแบบเดิมๆ ในขณะที่ยังมีทางเลือกอื่นเขามา
ทดแทนคือ โรงแรมขนาดเล็กแนวใหมที่กำลังไดรับความนิยมจากลูกคารุนใหมอยางลนหลามทั่วทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ความคิดสรางสรรคและการออกแบบ จึงเปนสวนสำคัญตอธุรกิจโรงแรมทั้งรุนเการุนใหมอยางมาก เปนปจจัยที่มีน้ำหนัก
มากสุดในการดำเนินโครงการในอนาคต และถือเปนการสรางอัตลักษณโครงการอันเปนความจำเปนตอธุรกิจภาคการบริหาร
และการทองเที่ยวมากที่สุด

แนวโนมการออกแบบ
โรงแรมขนาดเล็ก ป 2013
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แหลงรวมรานเฟอรนิเจอร
และของแตงบานเกๆ มากมาย

> ROUNDHOUSE
รานเฟอรนิเจอรและของแตงบาน ตกแตงรานไดเก
สะดุดตาดวยหนารานสีมวงเขม ของตกแตงดีไซน
ดวยลายผาไมซ้ำใคร ยังมีเกาอี้เซรามิก และโคมไฟ
ไอเดียสนุกๆ อีกมากมาย

เฟส 2 หอง 108 ชั้น 1 คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร (CDC)
เปดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น.
โทร. 087 300 8484
www.facebook.com/Round-houseBKK

Shop Spot
คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร

CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC) 
1420/1 ถนนประดิษฐมนูญธรรม

คลองจั่น กทม. 10110
Tel. 02 101 5999

Fax. 02 101 5900

> STUDIO JEW+
ภาพศิลปะสำหรับแตงบาน ที่นี่รวบรวมงานศิลปะไวหลากหลาย
รูปแบบ ไมวาจะเปนรูปภาพบนผาแคนวาสหรืองานเซรามิก
ที่สำคัญราคาไมแพง จึงสามารถเลือกซื้อผลงานศิลปะไดแบบ
สบายกระเปา ใครชื่นชอบงานศิลปะไมควรพลาด
เฟส 2 หอง 108 คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร (CDC)
         เปดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น.
        โทร. 02 102 2444
        www.studio-jew.com

> VANILLA VINTAGE
รานขายของนารักๆ ของใชดีไซนเกเหมาะสำหรับสาวๆ
ผลิตจากเสนใยธรรมชาตจากผาลินิน 100 เปอรเซ็นต
มีของใหเลือกมากมาย อยางผาปูโตะ ผากันเปอน
     และของใชในหองน้ำ เชน ผาขนหนูเนื้อนุม
     รวมทั้งเสื้อผาและกระเปาตางๆ

    เฟส 2 คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร (CDC)
  เปดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น.
โทร. 02 102 2269, 083 423 2882

> TERRACOTTA
หมอนอิงลวดลายดอกไม สไตลวินเทจ
โทนสีพลาสเทลเดนสุุดตา เปลี่ยนบานใหดูสดใส

อาคาร S.B. Design Squre คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร (CDC)
โทร. 02 29408455 www.terracottabangkok.com

> EMBAZZI
รานสุดชิคพรอมชื่อเกๆ สีสันจัดจาน รวบรวม
เฟอรนิเจอรและของแตงบานหลากหลาย
ทั้งเฟอรนิเจอรสไตลยุโรปและโอเรียนทัล
ชวยเพิ่มแรงบันดาลใจในการแตงบานสไตล
มิกซแอนดแมทชไดเปนอยางดี

เฟส 2 หอง K102 คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร (CDC)
เปดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น.
โทร. 087 000 2092

Book
on Shelf

คูมือคนคิดจะสรางบาน
: สำนักพิมพ ลายเสน พับบลิชชิ่ง

หนังสือที่เปรียบเสมือนเพื่อนคูคิด
ของคนที่จะสรางบาน ใหสามารถ
ใชพกพาไดตั้งแตวันแรกที่คิดจะ
สรางบาน จนถึงวันสุดทายที่จะ
ยายเขาไปอยู ถายทอดจาก
ประสบการณตรงของสถาปนิก
มืออาชีพกวา 20 ป การจะมีบาน
สักหนึ่งหลังนั้นมีอะไรบาง ตั้งแต
แบบคืออะไร ทำไมตองสถาปนิก
หาผูรับเหมาไดที่ไหน คุมงาน
อยางไร สรางอยางไรใหบานเสร็จ
และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวของ
กับการสรางบานถายทอดดวย
สำนวนภาษาอานงาย สามารถ
นำไปประยุกตใชไดทันที

สรางบานใหตรงใจ : สำนักพิมพ บานและสวน

คูมือที่อธิบายถึงการสรางบานในแตละวิธี บอกขอดีขอเสียการสรางบานแตละแบบพรอม
ขั้นตอนในการดำเนินการรวมทั้งการกูเงิน การขออนุญาตปลูกสรางบานและตัวอยางสัญญา
ที่เกี่ยวของกับการสรางบานอยางครบถวน

คูมือกอรางสรางบาน
ฉบับ Guideline
รวบรวมความรู และ
ขอมูลเพื่อเจาของบาน
: สำนักพิมพ G@T Press & Graphic

การสรางบานสักหลังหนึ่งสำหรับ
หลายๆ คนแลว นับวาเปนการ
ลงทุนครั้งสำคัญในชีวิต ดั้งนั้นการ
ไดทราบขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อการ
สรางบานจึงเปนสิ่งที่ชวยใหเรา
สื่อสารรวมกับผูที่เขามามีสวนรวม
ในการสรางบานไดในหลายฝาย
ไมวาจะเปน ผูออกแบบ ผูรับเหมา
เจาหนาที่สินเชื่อ หรือแมกระทั่ง
รานวัสดุกอสรางหนังสือเลมนี้จึง
ไดถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุน
ขอมูลที่จำเปนใหแก เจาของบาน
ไดทราบ โดยแบงเนื้อหาออกเปน
5 Guideline ดวยกัน ทั้งแนะนำ
ขอมูลเพื่อการออกแบบ แนะนำ
ความรูเพื่อการกอสรางบาน การ
เตรียมเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการ
สรางบาน คติความเชื่ออยางไทย
เกี่ยวกับการสรางบาน ขอมูลราคา
วัสดุกอสราง

คูมือปลูกบาน
(ฉบับปรับปรุง)
: สำนักพิมพ บานและสวน

คูมือปลูกบานฉบับปรับปรุงแนะนำ
ขั้นตอนที่ควรรูกอนปลูกบาน ไดแก
การพิจารณาเรื่องทำเล แบบบาน
การวาจางสถาปนิก ผูรับเหมา
แหลงเงิน และการคำนวนดอกเบี้ย
แบบคราวๆ จำนวนหองและขนาด
การเลือกวัสดุ ฯลฯ รายละอียด
ของขั้นตอนการกอสราง เสาเข็ม
พื้น ผนัง หลังคา ฝาเพดาน ไฟฟา
ประปา และขอคิดในการเลือกซื้อ
บานมือสอง โดยฉบับปรับปรุงนี้
ไดเพิ่มเติมความรูเรื่องของ
สไตลบานที่ควรรู เชน โมเดิรน
คืออะไร แบบไหนเรียก
คอนเทมโพรารี
แบบไทย แบบคันทรี
เปนอยางไร และ
แบบบานสำเร็จรูปจาก
หนังสือนำมาสรางบาน
ไดหรือไม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของอีกมากมาย

ไอเดียออกแบบบาน
: สำนักพิมพ วรรณกวี

งานออกแบบบานตองไดประโยชน
ใชสอยของพื้นที่ตามที่ตองการแลว
เจาของบานยังตองการคุณคาทาง
สุนทรียภาพ หรือความสวยงาม
ตองใจยามเมื่อไดเห็นหรือสัมผัส
ซึ่งสิ่งเหลานี้มาจากการกำหนดรูป
แบบทางสถาปตยกรรม การเลือก
ใชวัสดุตกแตง รวมถึงเครื่องเรือน
ของตกแตงบานดวยโดยบานที่สวย
งามจะสามารถสรางแรงบันดาลใจ
รวมถึงชวยใหเกิดความคิดสราง
สรรคในการทำงานและดำเนิน
ชีวิตได

เรื่องหลังบาน : สำนักพิมพ ลายเสน พับบลิชชิ่ง

หนังสือเลมนี้ผานแนวทางการเขียนและวาด ในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องบานและประเด็นอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องที่ผูเขียนไดสะสมมาในโอกาสตางๆ โดยผานแนวทางการนำเสนอที่อาจดูแตกตาง
ไปบาง ซึ่งมีทั้งหมด 26 ตอน มีความคิดเห็นที่แอบแฝงหรือเปดเผยที่ผูเขียนตองการสื่อสงผาน
ไปยังผูอานทุกคน จนสามารถสรางรอยยิ้มยนและซึมๆ

สรางบานอยางผูรู
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
: สำนักพิมพ วรรณกวี

งานสรางบานเปนงานที่มีรายละเอียด
ตั้งแตชวงออกแบบ จัดจางผูรับเหมา
และเริ่มกอสรางจนแลวเสร็จ อาจมี
อุปสรรคปญหาตางๆ จนทำใหงาน
กอสรางตองลาชาออกไป การศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวน
การงานกอสรางจะชวยใหการบริหาร
งานกอสรางสำเร็จลุลวงตามวัตถุ
ประสงคของเจาของงาน รวมถึง
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
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HomeFolio
C : เมคเคอรโฮม  P : เมคเคอรโฮม

Selects

แบบบาน Elegance 5 : 3 หองนอน 3 หองน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
  ขนาดตัวบาน 12.00 x 8.50 เมตร
  ขนาดที่ดิน 16.00 x 12.50 เมตร
  ที่ดินที่ลงได 50 ตารางวา  พื้นที่ใชสอย 196.58 ตารางเมตร

Elegance 5

1st
Floor Plan

2nd
Floor Plan

1

2

3

4

5

6

1. Homefolio 49030
เจาของบาน : คุณสุภาพ พิทักษสมบัติ
แบบบาน New Design ขนาด 5 หองนอน 4 หองน้ำ
พื้นที่ใชสอย 300 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 90 ตร.ว.

2. Homefolio 49025
เจาของบาน : คุณวุฒินันท สังขออง
แบบบาน Metro 1 ขนาด 6 หองนอน 7 หองน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่ใชสอย 465 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 114 ตร.ว.

3. Homefolio 52025
เจาของบาน : คุณชาตรี นำไพศาล
แบบบาน New Design ขนาด 4 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 365 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 105 ตร.ว.

4. Homefolio 49024
เจาของบาน : คุณฐิติยาวดี ฮายาชิ
แบบบาน Neo 5 ขนาด 4 หองนอน 5 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 259.6 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 63 ตร.ว.

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

6. Homefolio 51032
เจาของบาน : คุณสาธุ กรีกุล
แบบบาน HS 406 (ปรับแบบ) ขนาด 4 หองนอน 4 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใชสอย 214 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 70 ตร.ว.

ผลงานของ
Makerhome
Design Team



:22 23:

Selects

แบบบาน The Master 1 : 6 หองนอน 8 หองน้ำ จอดรถ 4 คัน
  ขนาดตัวบาน 13.50 x 19.50 เมตร
  ขนาดที่ดิน 19.50 x 25.50 เมตร
  ที่ดินที่ลงได 125 ตารางวา พื้นที่ใชสอย 527.4 ตารางเมตร

แบบบาน Urban 1 : 4 หองนอน 5 หองน้ำ จอดรถ 3 คัน
  ขนาดตัวบาน 16.20 x 22.30 เมตร
  ขนาดที่ดิน 20.20 x 26.30 เมตร
  ที่ดินที่ลงได 133 ตารางวา พื้นที่ใชสอย 387 ตารางเมตร

The
Master 1 Urban 1

1st
Floor Plan

2nd
Floor Plan1st

Floor Plan
2nd

Floor Plan
3rd

Floor Plan
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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

> Cardiograph
แอพฯ ตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจจากนิ้วมือ ซึ่งสามารถ
เก็บขอมูลอัตราการเตนของหัวใจในแตละครั้งไวเปรียบเทียบกันได
เพื่อตรวจสอบวาอัตราการเตนของหัวใจคุณนั้นปกติหรือไม พรอมทั้ง
สามารถนำรายงานประวัติอัตราการเตนของหัวใจในแตละครั้งไปใช
ในการปรึกษาแพทยได

> RunKeeper
แอพฯ ที่เอาใจคนชอบการออกกำลังกายโดยเฉพาะ โดยจะ
คอยแทร็กขอมูลการออกกำลังกายของคุณ ตามชนิดของการ
ออกกำลังกาย เชน วิ่ง เดิน วายน้ำ และกีฬาประเภทอื่น ๆ อีก
มากมาย มีระบบ GPS ตรวจสอบการวิ่งวาคุณวิ่งไดกี่กิโลเมตร
ดวยความเร็วเทาไหร พรอมกับบอกไปวาคุณสามารถลดแคลอรี่ใน
รางกายไดเทาไหรในการออกกำลังกายของคุณ

> Pill Identifier
แอพฯ ที่ใหคุณสามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดของยาแตละ
ชนิดได ซึ่งมีคุณสมบัติของยาบอกอยางละเอียดจากฐานขอมูลยา
มากกวา 10,000 ชนิด ใหคุณไดทราบถึงสรรพคุณ, วิธีใช,
ผลขางเคียง และรายละเอียดอื่นๆ ของยาไดอยางสะดวกรวดเร็ว

> DoctorMe 2.0
แอพฯ ใหขอมูลดานสุขภาพสำหรับ iPhone ใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลรักษาเบื้องตน โรคภัยไขเจ็บตางๆ
แอพลิเคชั่นของคนไทย หวงใยสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะ

Quiz..
คำถามรวมสนุกประจำฉบับนี้
ชอง TV Online ของเมคเคอรโฮม ชื่ออะไร?
เขียนคำตอบลงไปรษณียบัตร และสงมาที่
บริษัทเมคเคอรโฮม จำกัด (ฝายสมาชิก)
เลขที่ 9 ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หมดเขตสงคำตอบ 15 พ.ค. 2556
สำหรับผูโชคดี 3 ทานแรก จะไดรับหนังสือ
INSIDE OUT โดย อ.เอกพงษ ตรีตรง มูลคา 390 บาท 
ประกาศรายชื่อใน Inspire ฉบับหนาคะ

เฉลยคำถามประจำฉบับที่แลวที่ถามวา
เกณฑที่ใชในการแบงกลุมผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม
คืออะไรบาง?
คำตอบก็คือ 1.ติดสังคม 2.ติดบาน และ3.ติดเตียง
รายชื่อผูโชคดีทั้ง 3 ทาน คือ
1. ปาริชาติ ชุมชื่น
2. สมาน สุขภักดี
3. ณรากร ซื่อตรง
ไดรับรางวัล หนังสือ INSIDE OUT
โดย อ.เอกพงษ ตรีตรง

สมัคร
สมาช

ิก

ฟรี!


