


	 “ เม่ือก้าวเข้ามาภายในก็ร่มร่ืนด้วยพรรณ
ไม้มีการออกแบบอาคารให้เปิดโล่งปล่อยให ้
ลมพัดผ่านอย่างเป็นธรรมชาติท�าให้บริเวณนี้
เกิดอากาศหมุนเวียนท่ีน่าสบายโดยไม่ต้อง
พึ่งพาเครื่องปรับอากาศ	”	

ย้อนเวลาหาความสงบสวยงามที่	The	Siam

	 วิถีริมฝั ่งแม่น�้ำเจ ้ำพระยำนับเป็นอีกหนึ่ง
สถำนที่ๆยังคงมีกลิ่นอำยทำงประวัติศำสตร ์
มำกมำยให้เห็นไม่ว่ำจะเป็นควำมเก่ำแก่ของบ้ำน
เรือนในอดีตมนต์ขลังของผู ้คนในย่ำนเก่ำหรือ
สถำนท่ีส�ำคัญที่ประชิดตัวอยู ่ตลอดสองฟำกฝั ่ง	
และวันนี้สำยลมเย็นของฤดูหนำวก็พัดพำเรำมำพบ
กับรีสอร์ตใจกลำงเมืองที่มำพร้อมควำมงำมของ
สถำปัตยกรรมเก่ำแก่และบรรยำกำศที่ตอบโจทย์
นิยำมแห่งกำรพักผ่อนสุดสมบูรณ์แบบที่นี่



	 เดอะสยำม	 (The	 Siam)	 โรงแรมกึ่ง 
รีสอร์ตที่ร�่ำลือถึงเสน่ห์ของสถำปัตยกรรมรูป
แบบเก่ำและทัศนียภำพท่ีสงบงำมริมแม่น�้ำ
เจ้ำพระยำควำมโดดเด่นของอำคำรสีขำวที่
ผสมผสำนระหว่ำงอดีตกับปัจจุบันทั้งกำรแทน
ค่ำอดีตด้วยวัสดุไร้กำลเวลำอย่ำงไม้และใช้
โครงเหล็กสีด�ำด้ำนให้งำนออกแบบได้กลิ่นไอ
ควำมทันสมัยเข้ำไว้ด้วยกัน

	 ก้ำวผ่ำนสู่ภำยในต้อนรับผู้มำเยือนก่อน
ด้วยควำมร่มรื่นของพรรณไม้ควำมครึ้มเขียวที่
แทรกตัวอยู่ตำมอำคำรที่ออกแบบให้เปิดโล่ง
ช่วยให้ลมพัดผ่ำนบริเวณล็อบบี้อย่ำงต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องพึ่งพำเครื่องปรับอำกำศ

	 ที่ดินผืนสวยผืนนี้ เป ็นของครอบครัว 
สุโกศล หลังจำกที่ปล่อยให้เช่ำมำเป็นระยะ
เวลำนำน คุณกมลำ สุโกศล ประธำนกรรรม
กำรบริหำรกลุ่มโรงแรมสยำมซิตี้แอนด์รีสอร์ต
จึงมอบหมำยให้ คุณน้อย-กฤษดำ สุโกศล	
แคลปป์ บุตรชำย (หลำยคนรู ้จักเขำดีใน
บทบำทศิลปินนักร้องคุณภำพในชื่อน้อยวงพรู)	



คิดวำงแผนว่ำจะท�ำอะไรได้บ้ำงที่นี่ด้วยมอง
เห็นถึงทัศนียภำพริมฝั่งเจ้ำพระยำประกอบกับ
ของสะสมเก่ำแก่เลอค่ำจ�ำนวนมำก คุณน้อย
จึงเสนอไอเดียกำรสร้ำงโรงแรมที่แตกต่ำงจำก
ที่อื่นในกรุงเทพฯ โดยน�ำของสะสมที่มีอยู่มำ
ตกแต ่ ง โดยได ้ที่ ปรึกษำคนส�ำคัญอย ่ำง 
คุณบิล เบนสเลย ์ จำกเบนสเลย ์ ดี ไซน  ์
สตูดิโอส์ มำช่วยวำงคอนเซ็ปต์และควบคุม
กำรออกแบบทั้งหมด

	 จุดเด ่นของสถำป ัตยกรรมและงำน
ตกแต่งภำยในของนี่ได้แก่สไตล์อำร์ตเดโค
ผสมผสำนกับควำมโมเดิร์นควำมเรียบหรูดู
ภูมิฐำนของโทนสีขำว-ด�ำภำยในก�ำหนดพ้ืนที่
ติดถนนด้ำนหน้ำให้เป็นล็อบบ้ีเพื่อให้ห้องพัก
ทั้งหมดประชิดติดริมน�้ำด้ำนหลังให้ผู้เข้ำพักมี
ควำมเป็นส่วนตัวและเปิดรับบรรยำกำศริมฝั่ง
น�้ำได้เต็มที่

	 ห้องพักทั้ง 39 ห้องมีพื้นที่ใช้สอยขนำด
ตั้งแต่ 80	-160 ตำรำงเมตรเพื่อให้เกิดสเปซที่



ดูโปร่งโล่งจึงออกแบบให้เพดำนสูงและก�ำหนด
ช่องแสงให้สำมำรถเชื่อมโยงควำมสว่ำงจำก
ภำยนอกสู่ภำยในได้อย่ำงสบำยตำ

	 รูปแบบห้องพักท่ีโดดเด่นน่ำสนใจไล่เลียง
ไปต้ังแต่ Siam Suite ที่เลือกใช้อำชีพต่ำงๆ มำ
เป็นธีมในกำรตกแต่งท้ังทหำร นำงงำม นักมวย
เป็นต้น อีกหน่ึงห้องไฮไลต์ต้องยกให้ Mae	
Nam Suite เพรำะนอกจำกกำรตกแต่งสุด 
วิจิตรห้องนี้ยังมีดีท่ีวิวแม่น�้ำเจ้ำพระยำแสน
สบำยตำอีกด้วยใครชอบควำมเป็นส่วนตัวที่
ครบครันกว่ำต้อง Pool Villa ที่เดียวที่ออกแบบ
ให้มีคอร์ตตรงกลำงส�ำหรับปลูกต้นไม้ทั้งยัง
สำมำรถขึ้นบันไดเวียนไปอำบแดดและชมวิว
จำกดำดฟ้ำมองเรือแล่นผ่ำนไปมำในแม่น�้ำได้
และนี่คืออีกหนึ่งท่ีพักน่ำสนใจท่ีอยำกให้ทุกคน
ได้ไปสัมผัสกลิ่นอำยของอดีตสีจำงๆ กับเงำ
ของวิถีริมฝั่งน�้ำที่ค่อยๆ เลือนหำยไปจำกสยำม
ของเรำเต็มที่

The Siam ถนนขาว แขวงวชิระพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2206-6999

Idea1 : กำรตกแต่งภำยในของโรงแรมสไตล์นี้
เป็นสไตล์ไทยโอเรียนทัล (Thai Oriental) ท่ีดู
ร่วมสมัยจะเน้นโทนสีขำวด�ำและน�้ำตำลเข้ม
ของไม้กำรตกแต่งบำงส่วนจึงอำจจะไม่จ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้วัสดุที่ มีลำยและสีจริงของวัสดุ
อย ่ำงไม ้จริงแต ่เป ็นกำรน�ำวัสดุทดแทนท่ี
สำมำรถทำสีทับและตัดตกแต่งได้ง่ำยมำกกว่ำ
ซ่ึงวัสดุที่ว ่ำนี้คือผนังตกแต่งเอสซีจีสมำร์ท 
บอร์ดชนิดเซำะร่อง 4 นิ้ว ให้ควำมรู้สึกเหมือน
ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดจริงๆ

รายละเอียด แผ่นผนังเอสซีจีสมาร์ทบอร์ด  
รุ่นเซาะร่อง

Idea2 : บริเวณโถงทำงเดินภำยนอกท่ีต้อง 
กำรควำมโปร่งสบำย กำรเลอืกใช้วสัดมุงุหลงัคำ
เป็นสิ่งส�ำคัญเพรำะแสงแดดท่ีส่องผ่ำนจำก
หลงัคำช่วยให้โถงทำงเดนินีด้ใูกล้ชิดกบัธรรมชำติ
มำกขึน้แต่ในขณะเดยีวกนักย็งัคงต้องกำรกำรบงั
ฝนเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้เมือ่ยำมฝนตกวสัดุ
มงุหลงัคำอย่ำงกระเบือ้งโปร่งแสงเอสซจีี (ซึง่มใีห้
เลอืกหลำยรุน่ทัง้ ลอนเอลำบำนำ	ลอนเซน็จเูรยีน 
เพรสทจี	 และนวิสไตล์) หรอืจะเป็นแผ่นโปร่งแสง
ลกูฟกูลอน กเ็หมำะสมในกำรใช้งำนแบบนีอ้กีท้ัง
ยงัแขง็แรงทนทำนและไม่สกปรกง่ำยเหมอืนแผ่น 
โพลคีำร์บอเนตทีม่กัจะเกดิครำบตะไคร่น�ำ้เมือ่ใช้
งำนไปได้ไม่นำน

รายละเอยีด แผ่นโปร่งแสงเอสซจี ี
รายละเอยีด หลงัคาอะครลีคิเอสซจีีT I P S . . . 

http://goo.gl/G1yBJN
http://goo.gl/G1yBJN
http://goo.gl/fEP3ko
http://goo.gl/sCmLho


	 “ ถ้าในพื้นที่กว่าหนึ่งไร่โอบล้อมอาคารปูนทรงเรียบสไตล์
ยุโรปโดดเด่นด้วยรายละเอียดที่สะท้อนบรรยากาศและอารมณ ์
อบอุ่นๆ	ของเมืองเล็กๆ	ในประเทศอิตาลีอย่างทัสกานี	”

พักผ่อนในบ้านสไตล์ทัสกานีที่	Her	Glory	Villa

	 ถ้ำพูดถึงเมือง	 “ทัสกำนี”	 เชื่อว่ำหลำยคนคิดถึงหมู่บ้ำนหลังเล็กๆ	
สีสันสดใสภำยใต้บรรยำกำศเรียบง่ำยสไตล์บ้ำนในเชิงเขำแถบชนบท
ของประเทศอิตำลี	วันนี้เรำมีที่พักสไตล์วิลล่ำที่ยกองค์ประกอบน่ำสนใจ
ในแบบทัสกำนีมำไว้ในหลำยอณูของพื้นที่
	 Her	Glory	Vacation	Villa	เป็นที่พักย่ำนเขำใหญ่ที่น่ำสนใจด้วย
รูปแบบสถำปัตยกรรมสไตล์อิตำลีที่ก่อนหน้ำนี้	คุณอุ๊-ยิ่งขวัญ	หงษ์บุตร 
เจ้ำของสร้ำงข้ึนจำกแรงบันดำลใจในกำรไปเยือนเมืองทัสกำนีใน
ประเทศอิตำลี	 เพื่อเป็นที่บ้ำนพักตำกอำกำศแบบส่วนตัวแต่ควำมโดด
เด่นสะดุดตำทั้งบรรยำกำศและกำรตกแต่งเป็นที่สะดุดสำยตำแก่ผู ้
พบเห็นจึงเกิดเสียงเรียกร้องเปิดเป็นที่พักเพื่อให้ผู้ชื่นชอบได้มีโอกำศเข้ำ
มำดื่มด�่ำกับควำมงดงำมสุดโรแมนติกกันบ้ำง



	 ภำยในพื้นท่ีกว่ำหน่ึงไร่โอบล้อมอำคำร
ปูนทรงเรียบสไตล์ยุโรปโดดเด ่นด ้วยรำย
ละเอียดที่สะท้อนบรรยำกำศและอำรมณ์อบ
อุ่นๆ ของเมืองเล็กๆ ในประเทศอิตำลีอย่ำง
ทัสกำนีตำมที่ผู้เป็นเจ้ำของตั้งใจทั้งกำรเลือก
ใช้ปูนสีส้มอิฐ สีเหลืองมัสตำร์ด ตัดขอบขำว
ด้วยรูปทรงสีเหลี่ยมของบำนประตูหน้ำต่ำง
สอดแทรกควำมมีชีวิตชีวำด้วยไม้เลื้อยอย่ำง
ตีนตุ ๊กแกในบำงด้ำนของอำคำรเสริมกำร
ออกแบบให ้ เข ้ ำกับทัศนียภำพด ้วยวัส ดุ
ธรรมชำติ	อำทิ	หลังคำกระเบื้องดินเผำ	ก�ำแพง
หิน หรือพื้นทำงเดินไม้สบำยตำด้วยสเปซ
สนำมหญ้ำและควำมร่มรื่นของไม้ใหญ่ปลูก
สลับเป ็นแนวยำวด้ำนหลังนับว ่ำเป ็นกำร
จั ด ส ร รพื้ น ที่ โ ด ย ร วมที่ ส ำ ม ำ ร ถ ส ร ้ ำ ง
บรรยำกำศกำรพักผ่อนแบบเน้นควำมเป็นส่วน
ตัวอย่ำงแท้จริง

	 ส่วนที่ได้งดงำมงำมไม่แพ้กันต้องยกให้
ส่วนเอ๊ำต์ดอร์ทั้งซุ้มประตูทำงเข้ำแบบโค้งด้ำน



หน้ำอำคำรเรียกสำยตำด้วยฐำนน�้ำพุถือเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของสถำปัตยกรรมแบบยุโรป	
พื้นท่ีรอบๆ เชื่อมโยงด้วยของตกแต่งสวน
สไตล์วินเทจ ทั้งกระถำงปูนปั้นแบบวิกตอเรีย	
หรืองำนโลหะส�ำริดสไตล์คลำสสิกอีก 2 มุม
ไฮไลต์ต้องยกให้มุมสระว่ำยน�้ำเล็กๆ บริเวณ
คอร์ตกลำงที่สร้ำงบรรยำกำศโดยรวมให้ดู
ร่มรื่นชื่นตำและมุมน่ังเล่นด้ำนหลังที่เหมำะ
กับกำรจิบกำแฟชมบรรยำกำศท้ังยำมเช้ำหรือ
บ่ำย

	 ห้องพักท่ีน่ีมีเพียง 2 ห้องเท่ำน้ัน กำร
ตกแต่งโดยรวมของทั้งสองห้องเชื่อมโยง
บรรยำกำศจำกภำยนอกสู่ภำยในด้วยกำร
เลือกใช้วัสดุธรรมชำติเป็นองค์ประกอบหลัก
อำทิ	 ผนังฉำบปูนท�ำสี	 พื้นกระเบื้องดินเผำ	
และกำรเลือกใช้สีโทนเหลืองสว่ำงเพ่ือควำม
กลมกลืนกับวงกบและบำนหน้ำต ่ำงและ 
ประตูไม้	กำรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ยังคงคุมโทน
ด้วยสไตล์คลำสสิกทั้งเตียงนอนสี่เสำ	โคมไฟ



สไตล์วินเทจ หรือโต๊ะไม้โบรำณ ท่ีน่ำสนใจยัง
อยู่ที่กำรตกแต่งภำยในห้องน�้ำ กำรผสมผสำน
ของงำนผนังปูนเปลือยและพื้นกระเบื้องลำยตำ
รำงหมำกรุกที่ช่วยให้อ่ำงอำบน�้ำลอยตัวโดด
เด่นข้ึนได้อย่ำงน่ำสนใจ สุดท้ำยกับส่วนที่
เจ้ำของภูมิใจน�ำเสนอห้องครัวขนำดกะทัดรัด
เน ้นกำรตกแต ่ง เรียบง ่ำยสไตล ์ครัวแบบ 
อิตำเลี่ยนสำมำรถปรุงอำหำรมื้อเบำๆ ได้พร้อม
เคำท์เตอร์กินอำหำรเล็กๆ

Her Glory Vacation Villa โครงการ Hakuna 
Matata 
317 ถนนธนะรัตน์ กม.7 ต�าบลหนองแดง 
อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 08-1802-4864

Idea1 : รูปแบบอำคำรที่เห็นเป็นสถำปัตยกรร
มที่ดึงมำจำกสถำปัตยกรรมอิตำลีำเมืองทัสกำ
นีที่มีรูปแบบอำคำรที่เน้นรูปทรงเป็นกลุ่มก้อน
เน้นสีและผิวของอำคำรที่น่ำสนใจสีสันสดใส
และผนังมีผิวที่ไม ่เรียบเกิดควำมรู ้สึกเป็น
ธรรมชำตอิำคำรสไตล์นีต้้องอำศยัส่วนประกอบ
อ่ืนอย่ำงหลังคำมำเป็นตัวช่วยโดยของดั้งเดิม
จะเป็นกำรเบื้องดินเผำรูปทรงกำบกล้วยคือมี
ควำมโค้งคล้ำยกำบกล้วยน�ำมำประกบติดกัน
เพื่อกันน�้ำเข้ำแต่ปัจจุบันหำกระเบื้องประเภทนี้
ได้ยำกแล้ววัสดุทดแทนท่ีให้ควำมรู้สึกเดียวกัน
นี้คือกระเบื้องคอนกรีตอย่ำงซีแพคโมเนียเช่น
รุน่ Contrazz หรอื	 Elabanaโทนสส้ีมน�ำ้ตำลใ
ห้ควำมรูส้กึแบบอำคำรสไตล์น้ีได้ดไีม่แพ้กนั

รายละเอียด หลังคาเอสซีจีซีแพคโมเนีย

Idea2 : สวนโดยรอบนั้นเป็นสวนสไตล์วินเทจ
มีควำมเ รียบง ่ำยน ้อยแต ่มำกอยู ่ ในสวน
เดียวกนั พื้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้น	 Soft	 Scape	
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีไม่ได้มีโครงสร้ำงหนักเป็นเพียง
กำรเตรียมดินให้แน่นและท�ำกำรโรยหินกรวด
หรือวำงหินทำงเดินแทนซึ่งวัสดุน้ีอำจใช้เป็น
บล็อกปูพื้นเอสซีจีรุ่น	Cobble	Stone	หรือ	รุ่น	
Carpet Stone ก็ให้ควำมรู ้สึกเหมือนสวน 
สไตล์วินเทจได้เช่นกัน โดยกำรท�ำน้ันไม่ยำก
เ พียงบดอัดดินให ้ แน ่นหนำประมำณ 5 
เซนติเมตร จำกนั้นก็บรรจงวำงกระเบื้องหรือ
หินเหล่ำนี้ลงไปตำมที่ออกแบบไว้มำเก็บงำน
โดยโรยดินลงไปตำมซอกระหว่ำงกระเบ้ือง
และอัดให้แน่นเท่ำนี้ก็เสร็จเรียบร้อย

รายละเอยีด บล็อกปูพืน้เอสซจีีรุน่ Cobble StoneT I P S . . . 
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	 “ รีสอร์ตรักธรรมชาติสไตล์ โมเดิร์นเก๋ๆ 
ซี่งมีคอนเซ็ปต์หลักคือการให้ความส�าคัญกับ
สิ่ งแวดล ้อมโดยใช ้พลังงานทดแทนอย ่าง
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์	“

เวลาเวียน

	 ถ้ำนิยำมของกำรพักผ่อนคือกำรได้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติแสน
บริสุทธิ์พร้อมสูดอำกำศสดชื่นของทัศนียภำพบนเขำท่ีเต็มไปด้วยควำม
เขียวชอุ่มชุ่มชื่นไปด้วยโอโซนบริสุทธิ์	เรำเชื่อว่ำที่นี่คือค�ำตอบ

	 เวลำเวียน	 คือ	 รีสอร์ตรักธรรมชำติสไตล์โมเดิร์นเริมถนนเขำแผง
ม้ำเส้นทำงท่ีเชื่อมต่อไปยังวังน�้ำเขียวย่ำนเขำใหญ่ออกแบบภำยใต้คอน
เซ็ปต์ที่เน้นให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครจึงไม่น่ำแปลก
ใจที่จะเห็นท่ีนี่มีกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงพลังงำนลมและพลังงำน
แสงอำทิตย์ในหลำยๆ	ส่วนของรีสอร์ต

	 จุดเด่นของเวลำเวียนนอกจำกจะอยู่ที่ภำพรวมของที่พักวิวสวย	
ด้วยควำมร่มรื่นชื่นตำของควำมเขียวครึ้มบนเขำสถำปัตยกรรมปูน
เปลือยท่ีต้ังตระหง่ำนรำยล้อมด้วยทัศนียภำพดังกล่ำวยังให้ควำมรู้สึก
ถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำติได้อย่ำงน่ำทึ่ง



	 มำถึงส ่วนไฮไลต์ ท่ีร�่ำลือถึงควำมน่ำ
สนใจได้แก่ส่วนห้องพัก	โดยแน่นอนว่ำทุกห้อง
สำมำรถเปิดรับวิวภูเขำที่ลดหลั่นไล่ระดับกัน
ไป	โดยแต่ละห้องจะตั้งอยู่ตำมไหล่เขำต่ำงมุม	
ต่ำงควำมสูงที่น่ำสนใจได้แก่กำรใช้ชื่อของห้อง
พักที่ดึงไอเดียเรื่องเวลำมำเป็นส่วนประกอบ	
อำทิ	 Time	 Village	 ห้องพักชั้นล่ำงสุดที่มี
ลักษณะเป็นแคปซูลให้ควำมรู้สึกเหมือนนอน
ในเต็นท์อำรมณ์ซำฟำรีพร้อมห้องน�้ำส่วนตัว
กึ่งเอ๊ำต์ดอร์	 ชั้นถัดมำเป็นห้อง	Minute	Suite	
และ	Second	Deluxe	ห้องพักในธีมปูนเปลือย	
ที่ มีหลังคำปกคลุมด้วยหญ้ำจึงได้อำรมณ์
รำวกับอยู ่ใต ้พื้นดินทั้งนี้นอกจำกได้ควำม
สวยงำมแล้วควำมเย็นจำกใต้พื้นดินยังช่วยลด
อุณหภูมิภำยในห้องและยังสำมำรถนั่งเล่นมอง
ฟ้ำมองดำวได้แบบส่วนตัวอีกด้วย	 อีกส่วนจะ
เป็นวิลล่ำ	2	 ชั้นแบบส่วนตัว	 ชื่อ	Hour	Villa	
แบ่งพื้นท่ีใช้สอยด้ำนล่ำงเป็นห้องพักและสระ
ว่ำยน�้ำส่วนตัว	ชั้นบนมีส่วนของห้องพัก



และพื้นที่ จัดปำร ์ตี้นั่ งมองดำวยำมค�่ ำคืน	 
(Hour	Villa	Sky)	โรแมนติกสุดๆ	นอกจำกห้อง
พัก	ที่นี่ยังมีพื้นที่กำงเต็นท์ส�ำหรับผู้รักธรรมชำติ
ตัวจริง	โดยมีห้องน�้ำบริกำรไว้บริกำรอีกด้วย

	 มำถึงส่วนเสริมท่ีหลำยคนช่ืบชอบได้แก่
ห้องอำหำรท่ีทุกโต๊ะสำมำรถมองเห็นวิวสวยๆ
ของเขำแผงม้ำได้แบบพำนอรำม่ำจนต้องขอย�้ำ
ว่ำโรแมนติกมำก ทั้งยังมีสระว่ำยน�้ำน�้ำเกลือที่
เหมือนมีภูเขำและสำยหมอกโอบล้อมเรียกว่ำ
ได้แหวกว่ำยอยู่ท่ำมกลำงป่ำเขำอย่ำงอิสระ

เวลาเวียน รีสอร์ต 
98 หมู่ 15 หมู่บ้านโพธิ์ทองพัฒนา 
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Idea1	:	 เมือ่คิดถงึผนงัตกแต่ง	 เรำคงคิดถงึผนงัทีม่ี
คณุสมบตัท่ีิแขง็แรงทนทำนสวยงำมและท่ีส�ำคญัต้อง
ท�ำงำนง่ำยและเป็นทีคุ่น้เคยของช่ำงเช่นด้ำนหลงัของ
ส่วนต้อนรบัทีเ่ป็นผนงัตกแต่งหลงัเคำท์เตอร์ของ
รสีอร์ทแห่งนีม้กีำรท�ำผนงัเป็นลวดลำยเส้นสำยดทูนั
สมยัเกดิจำกกำรออกแบบและใช้วสัดท่ีุสำมำรถน�ำมำ
ตดัตกแต่งเกบ็งำนและทำสีทบัได้อย่ำงสวยงำมอย่ำง
แผ่นเอสซจีสีมำร์ทบอร์ดเป็นวสัดท่ีุเหมำะสมเพรำะน�ำ้
หนกัเบำไม่ต้องใช้โครงสร้ำงมำกมำยกแ็ขง็แรงยดึตดิ
ได้หลำยวธิทีัง้กำรตดิกำวชนดิพเิศษยดึด้วยสกลนูัน้ก็
สำมำรถเกบ็งำนปิดหวัน็อตได้ไม่ยำกเลย	ควำมหนำที่
เหมำะสมอยูท่ี่	8	-	12	มลิลิเมตรและลวดลำยทีท่�ำกไ็ม่
ควรเป็นเส้นบำงเกนิไป

รายละเอยีด แผ่นผนงัเอสซจีสีมาร์ทบอร์ด  
รุ่นเซาะร่อง

Idea2	 :	ผนงัหวัเตยีงมกัมคีวำมส�ำคญัและเป น็
จดุเดน่ของหอ้งนอนนัน้ๆ 	 เสมอ	 ผนงัอฐิมอญสี
สม้ก�ำลังเป น็แนวทำงที่เจำ้ของบำ้นนิยมกนัอยู ่
ในตอนนีไ้มว่ำ่จะเป น็กำรกอ่อฐิแบบโชวแ์นวหรือ
ทำสีทับโดยไมต่อ้งฉำบกอ่นแตด่ว้ยตัววัสดุที่
มหีนำ้ทีเ่ป น็วสัดสุ�ำหรับเป น็โครงสรำ้งผนงัจงึมี
เรื่องของเศษอิฐฝุ น่ที่อำจจะตำมมำเมื่อใชง้ำน
จรงิวสัดอุยำ่งกระเบือ้งตกแตง่ผนงัเอสซจีี	 TRUE	
NATURE	 Old	 Brick	 จงึเป น็ค�ำตอบทีด่เีมือ่คดิ
จะน�ำมำใชก้บักำรตกแตง่ภำยใน	เพรำะเป น็วสัดุ
สังเครำะหซ่ึ์งจะไมมี่สำรละคำยเคืองออกมำ
แนน่อน	 อกีทัง้ยงัตดิตัง้งำ่ยและมหีลำกโทนสใีห ้
เลือกจะสรำ้งใหมห่รือปรับปรงุหอ้งเกำ่กส็ำมำรถ
ท�ำได้ไมย่ำก

รายละเอยีด กระเบือ้งตกแตง่ผนงัเอสซจีี True 
Nature รุน่ Old BrickT I P S . . . 
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“ บรรยากาศของทะเลอันเงียบสงบเม่ือรวมกับ
สถาปัตยกรรมสวยๆ	 ก็ยิ่งท�าให้เราหลงรักทะเล
ปราณบุรียิ่งขึ้นไปอีก	”

Pran-A-Luxe	ที่พักสุดชิคริมทะเลปราณ

	 เอำใจคนหลงใหลควำมเงียบสงบของบรรยำกำศรับลมชมทะเล
กับที่พักสไตล์เก๋ริมทะเลปรำณที่ไม่ต้องเดินทำงไกลเพียงหนึ่งชั่วโมง
จำกในตัวเมืองหัวหิน คุณก็พร้อมจะได้ยินแต่เสียงคล่ืนสูดอำกำศ
บริสุทธิ์และสัมผัสควำมเป็นส่วนตัวกันได้ตรงหน้ำแล้ว

	 ควำมโดดเด่นของโครงกำร Pran-A-Luxe (ปรำณลักษณ์)
ได้แก่สถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครให้สัมผัสของควำม 
โมเดิร์นทันสมัยด้วยกำรเลือกใช้วัสดุชั้นน�ำท้ังยังโทนสีที่สร้ำงควำม
ผ ่อนคลำยสบำยตำจำกผนังภำยนอกสีขำวเคล ้ำ
ควำมเป็นธรรมชำติด้วยบริบทของไม้และเช่ือมโยง
ควำมร่มรื่นด้วยแลนด์สเคปโปร่งๆ ทั้งหมดได้รับ
กำรออกแบบโดยสถำปนิกมำกควำมฝีมืออย่ำงคุณ
สุเมธ สุขพันธ์โพธำรำม จนท�ำให้โครงกำรนี้เคยคว้ำ
รำงวัลเรื่องกำรสร้ำงสรรค์วิลล่ำได้สมบูรณ์แบบอย่ำง	 
Thailand	Property	Awards	2008	มำแล้ว



	 คุณสุเมธเล่ำว ่ำก ่อนหน้ำนี้ที่นี่ มีพื้นท่ี
ทั้งหมด	 16	 ไร่	 จึงได้ท�ำกำรจัดสรรแบ่งที่ดิน
ออกเป็น	43	 แปลง	 วำงแผนกำรจัดสร้ำงเป็น
โครงกำรบ้ำนจัดสรรขำยพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิล
ท์อินและสวนจัดส�ำเร็จและเปิดส�ำหรับให้เช่ำ
เป็นบ้ำนตำกอำกำศเพื่อวันพักผ่อนแบบครบ
ครันถึง	4	 หลัง	 โดยทั้งหมดก็ยังคงคอนเซ็ปท์
กำรตกแต่งในบรรยำกำศสบำยๆ	 และอบอุ่น
เหมือนอยู่บ้ำน

	 ด้วยคอนเซ็ปท์ของโครงกำรที่ต้องกำร
สร้ำงให้ที่พักเป็นเสมือนบ้ำนตำกอำกำศหลังที่
สอง ผังของส่วนที่พักจึงตอบโจทย์ควำมเป็น
บ้ำนด้วยกำรสร้ำงพื้นท่ีคอร์ตตรงกลำงเป็น
สระน�้ำเพื่อเพิ่มควำมส่วนตัวเสริมด้วยกำร
ก�ำหนดทิศทำงให้บ้ำนแต่ละหลังหลบมุมมอง
และเส้นน�ำสำยตำกันและกัน ทั้งยังก�ำหนดให้
ห้องต่ำงๆ ภำยในบ้ำนแยกกันเป็นสัดส่วน	
โดยมีชำนและบันไดนอกบ้ำนเป็นตัวเชื่อม	
เพื่ อ ให ้ เจ ้ ำของบ ้ำนมี โอกำสใกล ้ชิดกับ
ธรรมชำตมิำกขึ้นส�ำหรับส่วนที่พักที่เปิดให้เช่ำ



เพื่อกำรพักผ่อนนั้นมีขนำดตั้งแต่ 180-190	
ตำรำงวำ มีต้ังแต่ขนำด 2 ห้องนอนไปจนถึง	 
4	ห้องนอน โดยห้องนอนทุกห้องมีห้องน�้ำในตัว	
พร้อมพื้นที่อ�ำนวยควำมสะดวกครบครันเหมือน
อยู ่บ้ำนของเรำเอง เช่น ครัวไทยขนำดใหญ่	
ห้องรับประทำนอำหำร	ห้องนั่งเล่นแบบเปิดโล่ง	
ทุกห้องออกแบบให้มีเพดำนสูง หน้ำต่ำงและ
ประตูบำนกว้ำงส�ำหรับเปิดรับบรรยำกำศริม
ทะเลภำยนอกได้ทุกเมื่อตำมต้องกำรเหมำะ
ส�ำหรับกำรมำพักผ่อนแบบครอบครัวหรือเป็น
หมู่คณะแบบใกล้ชิใครมำใช้บริกำรเช่ำพักแล้ว
ติดใจะเช่ำแบบระยะยำวในรำคำพิเศษก็ได้

Pran-A-Luxe 
หมู่ที่ 2 ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
โทรศัพท์ 0-3263-1381-2, 0-2677-4098-9 
www.pranaluxe.com

Idea1	 :	 อำคำรทีต่อ้งกำรมีเอกลกัษณ์โดดเดน่	
หลังคำมีสว่นที่ชว่ยใหอ้ำคำรนัน้ๆดูตำ่งออกไป
จำกอำคำรอืน่เชน่อำคำรนีท้ีม่ีหลงัคำลำดเอียง
หลำยทศิทำงและยงัมกีำรบดิโคง้ขึน้บำงสว่นสิง่ที่
ตำมมำคือวัสดุที่เหมำะสมส�ำหรับกำรกอ่สรำ้ง
อำคำรที่มีควำมเฉพำะตัวนี้เช ่นส ่วนของฝ ำ้
ชำยคำทีต่อ้งกำรกำรบดิโคง้รับกบัหลงัคำหำกใช ้
วัสดุทีไ่มเ่หมำะก็อำจจะเสียแนวคิดในเรื่องกำร
ออกแบบไดส้ว่นนีอ้ำจท�ำฝำ้ระแนงดว้ยไมร้ะแนง
เอสซจีสีมำรท์วดู	ทำดว้ยสยีอ้มไม ้ไฟเบอรซ์เีมนต์
ดว้ยเทคนคิพเิศษเพือ่ให ้ไดส้เีหมอืนไมจ้รงิซึง่ตวั
ฝำ้นีม้คีณุสมบตัใินกำรระบำยอำกำศไดด้ว้ยและ
ยังสำมำรถติดตั้งแบบโคง้ได ้ โดยใชน้�้ำลูบที่ตัว
แผน่และท�ำกำรคอ่ยๆ ดดัทลีะนอ้ยกอ่นน�ำไปยดึ
ตดิกบัโครงเครำ่ของฝำ้ชำยคำอกีครัง้หนึง่

Idea2	:	สว่นผนังของอำคำรทีเ่รำตอ้งกำรให ้
มโีทนสเีดียวกนัทัง้อำคำรแตต่อ้งกำรใหม้พีืน้
ผิวที่ตำ่งออกไปจำกผนงัทำสเีรำสำมำรถใช ้
ผนังเอสซีจีสมำรท์บอรด์ รุ น่เซำะรอ่งกรุผิว
ภำยนอกเพ่ือใหเ้กิดเสน้สำยของผนังไดแ้ละ
ทำสีทับให เ้ข ำ้กับส ่วนอื่นๆ ก็จะท�ำใหต้ัว
อำคำรมลีกูเลน่นำ่สนใจขึน้

รายละเอยีด แผน่ผนงัเอสซจีสีมารท์บอรด์  
รุน่เซาะรอ่ง
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	 “ เมื่อเราท�าบ้านก็อยากท�าให้ดีที่สุดใช้ของที่
ดีที่สุดคุยกับนักออกแบบว่าอยากให้บ้านมีกลิ่น
อายความเป็นเมืองเหนือให้ความรู้สึกว่าที่นี่คือ
ดินแดนล้านนาก็เลยสื่ออกมาให้เห็นท้ังรูปแบบ
อาคาร	การตกแต่งภายใน	และของประดบัต่างๆ	”

อาณาจักรแห่งความสุขคุ้มณกรณ์	วิลล่า

	 เสน ่ห ์ของรีสอร ์ตทำงภำคเหนือ เชื่อว ่ำ
หลำยคนหลงใหลในบรรยำกำศสงบงำมของ
สถำปัตยกรรมและองค์ประกอบที่ถ ่ำยทอดถึง
ควำมเก่ำแก่แต่มีมนต์ขลังของอำณำจักรล้ำนนำ
วันนี้เรำมีบรรยำกำศอย่ำงที่ว่ำมำแนะน�ำกัน	 คุ้มณ
กรณ์	 วิลล่ำ	 คือรีสอร์ตสไตล์ล้ำนนำร่วมสมัยที่ให้
ควำมรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ในอำณำจักรส่วนตัวซึ่ง
แวดล้อมด้วยธรรมชำติอันเงียบสงบ	 โดยกำรเดิน
ทำงก็แสนจะสะดวกจำกสนำมบินเชียงใหม่มุ่งหน้ำ
สู่ถนนคู่ขนำนทำงรถไฟไปจังหวัดล�ำพูนใช้เวลำ
เพียงไม่กี่อึดใจ



	 ภำยในพ้ืนทีก่ว้ำงขวำงกว่ำ4ไร่	 คณุเอก	 -	
ณกรณ์	 กรณ์หริญั	 เจ้ำของรสีอร์ตและประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรบรษัิทวุฒิศกัดิ	์ คลนิกิ	 กรุป๊	
จ�ำกดั	(มหำชน)	ได้ท�ำกำรรงัสรรค์พืน้ทีส่่วนตวันี้
ให้แวดล้อมด้วยสวนสวยทัง้สนำมหญ้ำเขยีวชอุ่ม
และต้นไม้ใหญ่อำยุนับร้อยปีอำท	ิ จนัทน์พะยอม	
และแคนำ	ซึง่แผ่ก่ิงก้ำนสำขำน่ันท�ำให้บรรยำกำศ
โดยรวมทกุตำรำงน้ิวของรสีอร์ตดรู่มรืน่

	 แม้ในทีแรกคุณเอกจะตั้งใจสร้ำงบ้ำนพัก
ส่วนตวัส�ำหรบัเป็นบ้ำนพกัหลงัที2่ของครอบครัว
และรบัรองเพือ่นๆแต่ด้วยควำมทีช่อบแต่งบ้ำน
เป็นชวีติจติใจข้ำวของตกแต่งท่ีเพ่ิมจ�ำนวนมำก
ขึ้นเรื่อยๆประกอบกับค�ำแนะน�ำของเพื่อนๆ
ที่อยำกเปิดให้คนทั่วไปได้มีโอกำสมำสัมผัส
บรรยำกำศแบบน้ีบ้ำงจึงท�ำให้คณุเอกริเร่ิมสร้ำง
เรือนพักแบบยุ้งข้ำวเพ่ิมตอนนี้มีทั้งหมด 11	
หลังแต่ละหลังมขีองแต่งบ้ำนไม่ซ�ำ้กนัเลย

	 ด้วยควำมตัง้ใจหลักของคณุเอกทีอ่ยำกให้
บ้ำนมีกลิ่นอำยควำมเป็นเมืองเหนือให้ควำม
รู้สึกถึงดินแดนล้ำนนำทุกองค์ประกอบจึงสื่อ



ออกมำใหเ้หน็ทัง้รปูแบบอำคำรกำรตกแตง่ภำยใน	
และของประดบัตำ่งๆ ภำพแรกที่สะดุดตำไดแ้ก่
สถำป ตัยกรรมสไตลล์ำ้นนำที่ดูสงำ่และงดงำม
ตัง้แตแ่รกเหน็ยิง่หลงัทีต่ัง้ประชดิรมิน�ำ้ทีล่อ้มรอบ
ดว้ยแมกไมเ้กำ่แกน่ำนำพรรณที่ยิ่งท�ำใหท้ี่นีใ่กล ้
เคยีงค�ำวำ่สวรรคบ์นดนิขึน้ไปทกุทภีำยในจดัสรร
พืน้ทีไ่ดอ้ยำ่งลงตวัทัง้หอ้งนอน หอ้งนัง่เลน่ หรือ
หอ้งรับประทำนอำหำรที่ผสำนควำมงดงำมของ
เฟอรน์เิจอร์ไมส้ไตล์โอเรยีนทลักบัของแตง่บำ้นแบบ
พืน้เมอืงทีส่ะทอ้นควำมประณตีของชำ่งทำงเหนอื
เอำไวอ้ยำ่งวจิติร	 อำท	ิ งำนแกะสลกัไม	้ งำนผำ้ทอ
ผนืสวย	หรอืงำนจกัรสำนชิน้กระจกุกระจกิทีง่ดงำม

	 อีกควำมโดดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับกำร
จัดสวนที่รำยล้อมไปด้วยพรรณไม้นำนำ	 เชื่อม
โยงกันได้ด้วยพื้นทำงเดินและซุ้มนั่งเล่นรอบๆ	
ยิ่งเสริมให้บรรยำกำศของที่นี่สงบงำมยิ่งนัก

คุ้มณกรณ์ วิลล่า 
11/1 หมู่ 7 ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองฯ 
จังหวัดล�าพูน  
โทรศัพท์ 0-5398-3020, 08-1097-6611

Idea1 : กำรใช้ไม้หมอนรถไฟเป็นกำรตกแต่ง 
สวนที่ได้รับควำมนิยมมำนำนและยังคงมีผู้ชื่น
ชอบจนถึงทุกวันนี้ด้วยวิธีกำรที่ง่ำยดำยเพียง
น�ำไม้เหล่ำนี้มำวำงเป็นทำงเดินในสวนตำม
ที่ออกแบบไว้แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้ธรรมชำติ
เป็นตัวที่จะท�ำให้ทำงเดินหรือสวนนี้ดูเต็มและ
สมบูรณ์แต่ข้อเสียของไม้จริงนั้นก็คือเรื่องอำยุ
กำรใช้งำนที่สั้นกว่ำวัสดุอื่น	 อีกทั้งเรื่องปลวก
ที่อำจจะตำมมำ	 เรำสำมำรถตัดปัญหำเหล่ำนี้
ไปได้โดยกำรเลือกใช้ไม้หมอนรถไฟเอสซีจี	ซึ่ง
เป็นวัสดุสังเครำะห์แต่ดูเหมือนไม้จริงอำจจะ
วำงสลับกับโรยกรวดเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับสวน
ของเรำก็เก๋ไปอีกแบบ

Idea2 : กับอำคำรทรงไทยหรือไทยประยุกต์	
วสัดมุงุหลังคำทีเ่หมำะสมเข้ำกบัสไตล์น้ีมำกทีสุ่ด
คอื	กระเบือ้งว่ำว	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มของดนิ
เผำแต่กระเบื้องสมัยก่อนนั้นจะมีปัญหำเรื่อง
คณุภำพของของทีไ่ม่สม�ำ่เสมอบำงแผ่นกไ็ม่แขง็
แรงบำงแผ่นสก็ีต่ำงกนัเกนิไปและหำซือ้ยำกขึน้ไป
ทุกทีจะซื้อมำซ่อมมำเปลี่ยนก็ยำกเมื่อมำในยุค
สมยัใหม่	 กระเบือ้งทีใ่ห้ภำพลกัษณ์แบบน้ียงัมอียู	่
เช่น	 กระเบือ้งหลงัคำเอสซจีี	 Ayra	 รุน่	 Classic	
หรอื รุน่	Timber	มคีวำมทนทำนแถมยงัมหีลำยสี
ให้เลือกเพรำะเรำไม่จ�ำเป็นต้องยึดติดกับสีส้ม
แบบกระเบ้ืองดินเผำเท่ำนั้น เรำยังมีสีเทำและ
น�ำ้ตำล ซึง่เหมำะกบักำรน�ำมำท�ำหลงัคำอำคำร
ไทยประยกุต์ดรู่วมสมยัและไม่เชย	

รายละเอยีด กระเบือ้งหลงัคาเอสซจี ี ไอยรา่ รุน่ 
คลาสสคิ หรอืรุน่ ทิมเบอร์T I P S . . . 
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