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ทุกวันนี้สไตล์การออกแบบตกแต่งบ้านไม่ใช่เรื่องยาก
เกินกว่าทีเ่ ราจะเข้าใจ มีขอ้ มูลมากมายจากหลากหลายช่อง
ทางให้ผทู้ รี่ กั ในการตกแต่งบ้านได้เลือกสรร พินจิ พิเคราะห์
“สไตล์” ที่เหมาะสมกับตนเอง
แม้วา่ การออกแบบตกแต่งบ้านในแต่ละสไตล์นนั้ บางครัง้
อาจยากที่จะตัดสินใจว่า สไตล์ไหนควรเลือกใช้วัสดุอะไร
สีสันแบบไหน ดีไซน์อย่างไร จึงจะดูสวยงามลงตัวอย่างที่
ควรจะเป็น แน่นอนว่าสถาปนิก มัณฑนากร และดีไซเนอร์ คือ
ผู้ช่วยชั้นดีที่เราสามารถให้ความไว้วางใจได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม “เจ้าของบ้าน” ก็สามารถเรียนรูถ้ งึ สไตล์การตกแต่ง
ของแต่ละสไตล์ได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยถึง
ความต้องการกับนักออกแบบเหล่านั้น
6 HOUSE STYLES by SCG Experience เราได้
รวบรวมสไตล์การออกแบบตกแต่งบ้าน 6 สไตล์ที่ได้รับ
ความนิยม ทั้งยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา โดยเนื้อหาบอกถึง
ที่ ม าของสไตล์ ก ารออกแบบทั้ ง 6 สไตล์ แนะน� ำ วั ส ดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม นับตั้งแต่หลังคา เพดาน ผนัง พื้น
ฯลฯ รวมถึงเทคนิคและไอเดียดีๆ ที่เจ้าของบ้านจะน�ำไปใช้
ในการตกแต่งบ้านแต่ละสไตล์ได้
ค้นหาสไตล์ทชี่ อบ สนุกกับการออกแบบทีใ่ ช่ เพียงเท่านี้
'บ้านในฝัน' ก็เปลี่ยนเป็น 'บ้านสวย' ให้คุณได้อยู่อาศัย
อย่างมีความสุขตลอดไป
May 2015
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6 House Styles

Thai Oriental Style

Door and Window Stories
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6 สไตล์บา้ นสะท้อนอารมณ์คณ
ุ

กลิน่ อายของบ้านสไตล์ไทยประยุกต์

บ้านสวยด้วยประตูหน้าต่างตามสไตล์

Modern Style

Into the Style

Outdoor Relaxing
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องค์ประกอบเรียบง่ายของบ้านสไตล์โมเดิรน์

เข้าถึงทุกองค์ประกอบเพือ่ สไตล์บา้ นทีโ่ ดดเด่น

สร้างสไตล์ให้พนื้ ทีพ่ กั ผ่อนนอกบ้าน

Natural StylE

Roof Top

See scape
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ใกล้ชดิ ธรรมชาติกบั บ้านสไตล์เนเชอรัล

หลังคาพระเอกของบ้านบ่งบอกสไตล์

แรงบันดาลใจจากภายนอกสูภ่ ายใน

Colonial Style

Floor in love

Getting a new roof
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ตะวันตกผสานไทยกับบ้านสไตล์โคโลเนียล

ตกหลุมรักเมือ่ ได้สมั ผัสพืน้

Classic Style

Wall very well
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ความงามข้ามกาลเวลาบ้านสไตล์คลาสสิก

Contemporary Style
อบอุน่ เป็นกันเองกับบ้านสไตล์รว่ มสมัย
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สวย มีสไตล์ หลากหลายวัสดุตกแต่งผนัง

เรือ่ งชวนถามก่อนปรับปรุงหลังคาใหม่

How to pick roof color
สีกระเบือ้ งหลังคา เลือกอย่างไรให้เข้ากับบ้าน

Ceiling decoration

ตกแต่งฝ้าเพดานสรรสร้างเอกลักษณ์
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6 House Styles

6 สไตล์บา้ นสะท้อนอารมณ์คณ
ุ

สไตล์บา้ นสะท้อนอารมณ์และลักษณะเฉพาะตัว
การออกแบบบ้านให้ตรงใจนัน้ นอกจากจะเป็นเรือ่ งฟังก์ชนั่ ทีจ่ ะตอบโจทย์การใช้สอยของคนในบ้านแล้ว ความสวยงามและสไตล์บา้ น
ก็เป็นหนึง่ สิง่ ทีส่ ำ� คัญ สามารถบ่งบอกความชอบ ตัวตน และรสนิยมของเจ้าของบ้านแต่ละคนได้ สิง่ ทีร่ วมกันเกิดเป็นสไตล์บา้ นนัน้
ประกอบไปด้วย รูปร่างภายนอก รูปทรงหลังคา การตกแต่งภายนอกและภายใน การเลือกใช้วสั ดุ โทนสีทใี่ ช้
รวมทัง้ การจัดตกแต่งสวนและบริเวณรอบบ้าน โดยสไตล์ทไี่ ด้รบั ความนิยมในปัจจุบนั มี 6 สไตล์ดงั นี้

บ้านสไตล์รว่ มสมัย
(Contemporary Style)

บ้านสไตล์โมเดิรน์
(Modern Style)

บ้านสไตล์คลาสสิก
(Classic Style)

บ้านสไตล์เนเชอรัล
(Natural Style)

บ้านสไตล์โคโลเนียล
(Colonial Style)

4

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์
(Thai Oriental Style)

5

องค์ประกอบเรียบง่ายของ
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บ้านสไตล์โมเดิรน์

บ้านสไตล์โมเดิรน์ (Modern Style) บ้านทีด่ เู รียบง่าย ลดทอน
รายละเอียดที่เกินจ�ำเป็น เน้ นการใช้สอยเป็นหลัก ใช้รูปทรง
เรขาคณิต โดยเน้นการใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อการใช้สอยพื้นที่
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า ในโทนสี ที่ เ รี ย บง่ า ยสบายตา เช่ น ขาว เทา ด�ำ
เผยให้เห็นโครงสร้างและโชว์ผิวเนื้อแท้ของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ
เนียนผสานรายละเอียดของผิวสัมผัสที่น่าสนใจ วัสดุที่ใช้จะเป็น
คอนกรีต เหล็ก กระจก ไม้ โดยหลีกเลีย่ งการทาสีทับหรือท�ำให้
เนื้อแท้ของวัสดุนั้นเปลี่ยนไป รวมถึงการใช้เส้นสายที่เรียบง่าย
ขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ราวระเบียง บันได เจาะผนังเป็น
กระจกหรือกรอบบานประตูหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ดูโปร่งโล่ง
สบายตามองเห็นทัศนียภาพภายนอก มีการตกแต่งภายในด้วย
เฟอร์นเิ จอร์เก๋ๆ ท�ำให้ภาพของบ้านโดยรวมดูดมี สี ไตล์ เรียบเท่
แฝงไปด้วยรายละเอียดทีน่ า่ สนใจ
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ใกล้ ชดิ ธรรมชาติกบั

บ้านสไตล์เนเชอรัล
บ้ า นสไตล์ เ นเชอรั ล (Natural Style) นิ ย มสร้ า งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ป่า เขา ชายทะเล แวดล้อมไปด้วย
ความร่ ม รื่ น ของต้ น ไม้ ดอกไม้ และสวนอั น กว้ า งใหญ่
จึงออกแบบให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ วัสดุ
ทีใ่ ช้สว่ นใหญ่มาจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน หรือใช้วสั ดุเลียน
แบบธรรมชาติ เช่น ไม้เทียม หรือไม้สงั เคราะห์ ทถี่ กู ผลิตขึน้
เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง ออกแบบให้มีช่องเปิดขนาดใหญ่
เพื่อเปิดรับแสงแดด ดึงธรรมชาติรอบตัวเข้ามาอยู่ภายใน
บ้าน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายนอกและภายใน
ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ผ่อนคลายสบายอารมณ์
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ตะวันตกผสานไทยกับ
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บ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้านสไตล์โคโลเนียล (Colonial Style) ได้รบั อิทธิพลมาจาก
ศิลปะแบบตะวันตกผสานรวมกับวิถีชีวิตแบบไทยอย่างลงตัว
ลักษณะเด่นของสไตล์นี้คือมีระเบียงกว้าง มีเสาที่ถูกลดทอน
จากรูปแบบของเสาโรมันทีเ่ รียงตัวกันอย่างเป็นจังหวะ นิยมใช้
โทนสีออ่ นหรือสีพาสเทล ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังไม้ตซี อ้ นเกล็ด
สลับกับผนังปูน เพิม่ รายละเอียดอันอ่อนช้อย เช่น การประดับ
ตกแต่งด้วยปูนปัน้ ลวดลายไม้ฉลุ ประตูหน้าต่างทีม่ กี ารตกแต่ง
ด้วยบัวปูนปั้นโดยรอบกรอบ และเพิ่มความสดชืน่ ด้วยกระบะ
ดอกไม้สีสันสดใสนอกหน้าต่าง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ท�ำให้
หลายคนหลงเสน่ห์บ้านในสไตล์นี้ไปตามๆ กัน องค์ประกอบ
ส�ำคัญคือส่วนหลังคาทีม่ งุ ด้วยกระเบือ้ งหลังคาว่าว เอกลักษณ์
ที่ อ ยู ่ คู ่ บ ้ า นไทยมานาน จึ ง เป็ น การผสมผสานวั ฒ นธรรม
ไทยและความเป็ น ตะวั น ตกจนเรี ย กได้ ว ่ า หลอมรวมเป็ น
หนึง่ เดียวกัน
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ความงามข้ามกาลเวลา

บ้านสไตล์คลาสสิก
บ้านสไตล์คลาสสิก (Classic Style) สไตล์ที่มีความงดงาม
หรูหรา เน้นความสง่างามของรูปทรง อาศัยฝีมอื ช่างอันประณีต
มีการดึงองค์ประกอบบางส่วนมาจากงานสถาปัตยกรรมที่
ยิ่งใหญ่ในอดีต เช่น เสาโรมัน การตกแต่งด้วยงานปูนปั้น
ประติมากรรมลอยตัวสไตล์ยุโรปที่ถูกปั้นแต่งขัดเกลาอย่าง
ประณีต เช่น รูปปัน้ เด็กกรีก ม้า บ่อน�ำ้ พุ และการจัดแลนด์สเคป
ที่เป็นระเบียบสวยงาม สเปซภายในโอ่โถง ตกแต่งภายในด้วย
ของราคาสูง เช่น ชุดเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ พรมขนสัตว์ ประดับ
โต๊ะอาหารด้วยดอกไม้ เชิงเทียน แต่งเติมผนังด้วยงานปูนปั้น
นูนต�่ำไล่ระดับไปจนถึงฝ้าเพดานที่มีการเล่นระดับและห้อย
โคมไฟระย้าขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศภายในทีโ่ อ่อา่ อลังการ
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อบอุน่ เป็นกันเองกับ
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บ้านสไตล์รว่ มสมัย
บ้ า นสไตล์ ร ่ ว มสมั ย (Contemporary Style) เป็ น การ
ออกแบบบ้านตามสมัยนิยม ที่น�ำเอาดีเทลของยุคสมัยหนึ่งใน
อดีตมาหลอมรวมกับความทันสมัยของยุคปัจจุบัน เช่น การ
ผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกและสไตล์โมเดิร์นเข้าด้วย
กัน โดยไม่ดูแปลกหรือแหวกแนวมากจนเกินไป ใช้โทนสีขาว
ครีม เทา มีรายละเอียดการตกแต่งทีห่ นักแน่นมัน่ คงไม่ฉดู ฉาด
นิยมใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เพิ่มลูกเล่นและดีเทลให้ไม่เรียบจน
เกินไป เช่น เสาที่มีการตกแต่งบริเวณฐานเสา การใช้บัวเชิง
ผนัง บัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้อง
แบบมีรูปลอน สร้างบรรยากาศโดยรวมที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง
เหมาะกับการพักอาศัยอย่างผ่อนคลาย
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กลิน่ อายของ

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์
บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ (Thai Oriental Style) สะท้อนให้
เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและชีวติ ความเป็นอยูแ่ บบไทย รูปแบบ
บ้านนิยมใช้หลังคารูปทรงจัว่ หรือปัน้ หยา มีการใส่คำ�้ ยัน หน้าต่าง
บานเกล็ด ตัวบ้านอาจเป็นปูนทั้งหลัง หรือมีการใช้ผนังก่ออิฐ
ฉาบปูนเฉพาะชัน้ ล่างร่วมกับการใช้ไม้หรือวัสดุทดแทนไม้ พืน้ ที่
ชัน้ ล่างส่วนใหญ่จะมีสเปซเปิดโล่ง หรือมีประตูหน้าต่างบานใหญ่
ที่สามารถเปิดเพื่อสูดรับอากาศจากภายนอกและให้อากาศ
ถ่ายเทได้ดมี ลี านนัง่ เล่นกว้างขวางเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ของคนในครอบครัว เป็นบ้านที่มีการน�ำรูปแบบบ้าน
ไทยในอดีตมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคง
ไว้ซึ่งศิลปะความงามและกลิ่นอายในแบบไทยๆ
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หลังคาพระเอกของบ้านบ่งบอกสไตล์
บ้านมีหลังคาก็โมเดิรน์ ได้

Into the Style
เข้าถึงทุกองค์ประกอบ
เพือ่ สไตล์บา้ นทีโ่ ดดเด่น
หลังคา
พืน้
ผนัง
ฝ้าเพดาน
ประตู หน้าต่าง
พืน้ ทีพ
่ กั ผ่อนนอกบ้าน
พืน้ ทีน่ อกบ้าน
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บ้านสไตล์โมเดิร์น เป็นบ้านรูปทรงกล่องที่ดูเรียบง่าย ลดทอนราย
ละเอียดและความซับซ้อนลง โดยเฉพาะการใช้หลังคาเรียบแบบ Flat
Slab ซึ่งด้วยความที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้น ฝนตกบ่อย ท�ำให้บ้าน
หลังคาเรียบต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการระบายน�้ำและการลด
ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการมุงหลังคาโดย
ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบ้านสไตล์โมเดิร์นก็สามารถ
ท�ำได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนหลังคาภายในบ้านกล่อง โดยก่อผนังปูน
บริเวณหลังคาให้สูงเกินกว่าจะมองเห็นหลังคาที่ซ่อนอยู่ หรือโชว์
หลั ง คา โดยเลื อ กรู ป ทรง
หลังคาทีเ่ รียบง่ายแต่โดดเด่น
ด้ ว ยลู ก เล่ น ของผื น หลั ง คา
เช่น การใช้รูปทรงของเพิง
แหงนมาเชือ่ มโยงสอดรับกัน
และไล่ระดับต่อเนื่องลงมา
เป็ น ผนั ง เพื่ อ เพิ่ ม ความน่ า
สนใจให้กบั ตัวบ้าน ประกอบ
กับการใช้วัสดุมุงหลังคารูป
ทรงสี่เหลี่ยมผิวสัมผัสเรียบ
ในโทนสีเทาเข้ม ก็ให้ความ
รู ้ สึ ก เรี ย บเท่ ใ นแบบบ้ า น
สไตล์โมเดิร์น

หรูหราสง่างามด้วยหลังคาบ้านสไตล์คลาสสิก

หลังคาบ้านในสไตล์คลาสสิก เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะบ่งบอก
ถึงความโอ่โถงยิ่งใหญ่ของบ้านและสเปซภายในที่สูงโปร่ง นิยมใช้
หลังคารูปทรงจั่ว หรือปั้นหยาที่มีการยื่นชายคาน้อยหรือไม่ยื่นชายคา
เลย มักใช้กระเบื้อง
แบบมี รู ป ลอน และ
อาจมีบ างส่ ว นที่ ใ ช้
หลั ง คารู ป ทรงโค้ ง
โดมให้เห็นภาพรวม
ของบ ้ า น ทั้ ง ห ลั ง
ที่ มี ความประณี ต
น่าสนใจ

Roof Top

กลิน่ อายของบ้านสไตล์ไทยประยุกต์

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ เป็นการปรับเปลีย่ นบางส่วนหรือดึงกลิน่ อาย
ความเป็นบ้านไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยปัจจุบันมากขึ้น หลังคา
จึงนิยมใช้รูปทรงจั่วหรือปั้นหยาหรือแบบผสมที่มุงด้วย “กระเบื้อง
หลังคาว่าว” รูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านไทย
มานาน และเพิม่ การใส่คำ�้ ยันเพิม่ ความประณีตอบอุน่ ในแบบไทยๆ

สอดรับธรรมชาติกบั หลังคาบ้าน
สไตล์เนเชอรัล

บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style)
นิยมใช้หลังคาที่มีรูปทรงจั่วหรือปั้น
หยาในโทนสีน�้ำตาล มักใช้กระเบื้อง
หลังคาไม้แป้นเกล็ดหรือวัสดุทดแทน
ที่ มี ล วดลายเลี ย นแบบไม้ ธ รรมชาติ
โดยมุงในแนวสลับคล้ายแนวเกล็ดปลา
ท�ำให้บา้ นดูอบอุน่ น่าอยู่ กลมกลืนสอด
รับกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบได้
เป็นอย่างดี

อบอุน่ เป็นกันเองกับบ้านสไตล์รว่ มสมัย

บ้านสไตล์รว่ มสมัย เป็นสไตล์ทเี่ ปลีย่ นได้ตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไปใน
แต่ละยุค และสามารถอยู่ในยุคนั้นๆ ได้อย่างไม่ขัดเขิน ซึ่งบ้านสไตล์
ร่วมสมัยที่เราพบเห็น กัน ทั่วไปในปัจจุบัน จะเป็นบ้านรูปทรงเหลี่ยมที่
ตกแต่ ง อย่ า งเรี ย บง่ า ย นิ ย มใช้ ห ลั ง คาทรงปั ้ น หยาหรื อ จั่ ว มุ ง ด้ ว ย
กระเบื้องแบบมีรูปลอน ดูอบอุ่นเป็นกันเองในแบบร่วมสมัย

หลังคาว่าวกับบ้านไทยสไตล์โคโลเนียล

“หลังคาว่าว” เป็นรูปแบบหนึ่งของหลังคาบ้านสไตล์โคโลเนียล
บ้างก็เรียกว่า “กระเบือ้ งหลังคาหางว่าว” สไตล์นน้ี ยิ มใช้หลังคารูปทรง
จั่วในโทนสีเทา ที่เข้ากันได้ดีกับผนังบ้านไม้สีครีมแบบตีซ้อนเกล็ด
เมื่อมุงเสร็จจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงตัวต่อเนื่องกันอย่าง
เป็นระเบียบในแนวเส้นทแยงมุม
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Floor in love

สวย มีสไตล์ หลากหลายวัสดุตกแต่งผนัง

ตกหลุมรักเมือ่ ได้สมั ผัสพืน้

ผิวสัมผัสพืน้ ของบ้านสไตล์เนเชอรัล

พื้นส�ำหรับบ้านสไตล์เนเชอรัล ไม่ว่าจะเป็น หิน ที่ให้ความ
รู้สึกผ่อนคลายเหมือนการนวดเท้า ไม้ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็น
ธรรมชาติ ไ ม่ รู ้ สึ ก เย็ น เท้ า รวมถึ ง ต้ น หญ้ า ให้ เ ท้ า ได้ สั ม ผั ส
ถึงความสดชืน่ บางทีกม็ กี ารน�ำ กระเบือ้ งดินเผา สีเทอราคอตต้า
โดยเว้นร่องยาแนวห่างๆ และใช้สียาแนวที่ตัดกับกระเบื้องเป็น
ลูกเล่นให้เห็นแนวเส้นที่ชัดเจน หรือการใช้ วัสดุผสมผสาน มา
ท�ำการปูพนื้ เช่น หน้าตัดท่อนไม้กบั ปูน หรือ บล็อกปูพนื้ กับการ
ปลูกต้นหญ้าให้เกิดเป็นแพทเทิรน์ ทีน่ า่ สนใจและลงตัว

พืน้ สวยมีสไตล์ในแบบโคโลเนียล

บ้านสไตล์โคโลเนียลมักนิยมใช้โทน
สีออ่ น เช่น สีขาว สีครีม หากอยากเพิม่
ความสวยโดดเด่นให้กับบ้านสไตล์นี้
ลองเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่มีลวดลาย เช่น
เลื อ กใช้ หิ น อ่ อ น หรื อ กระเบื้ อ งลาย
หินอ่อน จะช่วยเพิม่ ความเป็นธรรมชาติ
ทีแ่ อบแฝงไว้ดว้ ยความหรูหรา หรือหาก
ต้องการให้ดแู ลรักษาง่าย ราคาไม่สงู จน
เกินไป อาจเลือกใช้กระเบื้องเซรามิก
ที่มีลวดลายโบราณในตัว หรือเลือกใช้
กระเบือ้ งสีพนื้ 2 สี น�ำมาปูสลับกันเป็น
ลายตารางหมากรุก ก็จะได้แพทเทิร์น
สไตล์โคโลเนียลทีด่ สู ะดุดตา

Wall very well

เพิ่ ม ลวดลายธรรมชาติ
ให้กบั ผนังปูน

จัดแพทเทิรน์ สไตล์โมเดิรน์ ด้วยปูน ไม้ และไฟเบอร์ซเี มนต์

ส�ำหรับคนที่ไม่ต้องการความเนี้ยบจนเกินไป ผนังปูนฉาบขัดมัน
จะให้ผวิ ทีเ่ รียบเนียน แต่ทงิ้ ความไม่สม�ำ่ เสมอในเนือ้ สีของปูนไว้ หรือ
อาจเพิม่ พืน้ ผิวแบบขรุขระให้กบั ผนังซักด้าน ด้วยการท�ำลวดลายบน
ผนัง เช่น ลายก�ำแพง หรือ ฉาบแบบท�ำเส้นเว้นร่อง เพือ่ แบ่งพืน้ ที่
บนผนังปูนก็ชว่ ยเพิม่ เสน่หใ์ ห้กบั ผนังบ้านเท่ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนคน
ทีช่ อบความเป็นธรรมชาติ ไม้ สามารถน�ำมาตกแต่งผนังให้ดโู มเดิรน์
ได้ง่ายๆ แค่จดั เรียงเว้นช่องเป็นจังหวะก็ชว่ ยกรองแสงแดดและสร้าง
สเปซที่ดูโปร่งโล่งมองเห็นวิวภายนอกได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็น
ส่วนตัว อาจสร้างแพทเทิรน์ เก๋ๆ ด้วยการจัดเรียงไม้ทไี่ ม่เท่ากัน เพือ่
สร้ า งจั ง หวะของเส้ น และรายละเอี ย ดที่ แ ปลกตา เช่ น เดี ย วกั บ
แผ่นไฟเบอร์ซเี มนต์ สามารถสร้างผนังทีด่ เู ป็นระเบียบเรียบง่าย หรือ
สร้างแพทเทิร์นที่น่าสนใจได้ โดยน�ำเส้นสายของรูปทรงเรขาคณิต
เช่น รูปสามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ ม วงกลม มาลดทอนหรือเลือกบางเสีย้ ว
ส่วนของวงกลมมาจัดวางผสมผสานกัน

ผนั ง ปู น ธรรมดาๆ เพิ่ ม
ความเป็ น ธรรมชาติ ไ ด้ ด้ ว ย
การพิมพ์ลายจากวัสดุธ รรมชาติ
เช่ น ใบไม้ ที่ มี รู ป ทรงที่ ช อบ
แล้วน�ำมาพิมพ์ลงบนผนังปูน
ขณะฉาบ ทิ้ ง ไว้ สั ก พั ก ให้ ปู น
แห้ ง พอหมาดๆ จึ ง ลอกออก
หรื อ อาจเพิ่ ม สี สั น และผิ ว
สัมผัสด้วยปูนซีเมนต์ส�ำเร็จรูป
ตกแต่ ง ผนั ง ที่ มี ผิ ว สั ม ผั ส ให้
เลื อ กตั้ ง แต่ ห ยาบน้ อ ยไปถึ ง
หยาบมาก (Color Render) มี
หลากหลายสีให้เลือกใช้ ช่วย
เพิ่ ม ความรู ้ สึ ก มี ชี วิ ต ชี ว าให้
ผนังปูนได้มากกว่าเดิม

เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

พืน้ ขัดมันสไตล์โมเดิรน์ ลอฟท์

พื้นขัดมัน คือ การตกแต่งผิวพื้นแบบไร้รอยต่อ โชว์ความเป็น
ธรรมชาติของปูนซีเมนต์ในสไตล์โมเดิรน์ ลอฟท์ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มกันมาก
ในปัจจุบนั มีสว่ นผสมหลักคือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สีและลวดลาย
ทีไ่ ด้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติของปูน ขัน้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก เพียง
เทปูนทีผ่ สมแล้ว ปรับแต่งระดับพืน้ ให้เรียบ ขัดหน้าให้เกิดความมันเงา
และเคลือบผิวด้วยน�ำ้ ยาต้านทานการดูดซึมน�ำ้ เหมาะส�ำหรับงานพืน้
ทัง้ ภายในและภายนอก โดยแนะน�ำให้แบ่งพืน้ ทีก่ ารเทพืน้ ด้วยเส้นแบ่ง
(PVC ทองเหลือง หรืออะลูมเิ นียม) เพือ่ ให้งา่ ยต่อการสกัดซ่อมแซม
พืน้ ผิวทีอ่ าจเสียหายในอนาคต ปัจจุบนั มีนวัตกรรมพืน้ โพลิเมอร์ซเี มนต์
มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยลดการแตกร้าวลายงา เนือ้ วัสดุไหลตัวได้ดี เป็น Self
Leveling จึงปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเนียนและท�ำความสะอาดง่าย

ดีเทลบ้านผนังไม้สไตล์โคโลเนียล

สไตล์โคโลเนียลเป็นรูปแบบบ้านที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบ
ตะวันตก มี ร ายละเอี ย ดอ่ อ นช้ อ ยนุ ่ ม นวล ผนังไม้ เป็นหนึ่งในการ
ตกแต่งที่โดดเด่นของบ้านสไตล์โคโลเนียล ทั้งรูปแบบของ “ผนังไม้ตี
ซ้อนเกล็ด” และ“ผนังไม้เซาะร่อง” ที่ดูพิถีพิถันสวยงาม ไม่ว่าบ้านจะ
เป็น ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือผนังโครงเบาก็สามารถท�ำผนังไม้ได้ไม่ยาก
เพียงติดตั้งโครงคร่าวแล้วน�ำไม้ฝามายึดติด เท่านี้ก็ได้งานผนังที่แข็ง
แรงสวยงามดุจดังงานฝีมอื ชัน้ เยีย่ ม

อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

หยิบธรรมชาติใส่ในงานเทอร์ราซโซ

บ้านคุณอิษฎา แก้วประเสริฐ
20

เสน่ห์ของหินขัดหรือเทอร์ราซโซ คือ ความเป็นอิสระที่สามารถ
ออกแบบสีสนั และลวดลายได้อย่างไม่จำ� กัด เจ้าของบ้านสามารถเลือก
ได้เองตัง้ แต่สว่ นผสมหลัก เช่น ประเภทและขนาดของหินเกล็ด สีผสม
ซีเมนต์ และลวดลาย หากอยากเติมความเป็นธรรมชาติก็สามารถใส่
วัสดุผสมเพิ่มเข้าไป เพื่อตกแต่งผิวหน้าให้กับงานหินขัด เช่น เปลือก
หอย ปล้องไม้ไผ่ทนี่ ำ� มาตัดเป็นแว่นเพือ่ โชว์หน้าตัด วัสดุทผี่ สมเพิม่ ควร
มีผวิ ทีแ่ ข็งแรง ไม่มคี วามชืน้ และสามารถยึดเกาะกับปูนได้ดี

ร้านกาแฟฟิวอินเดอะแบลงค์
วีรนั ดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
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Ceiling decoration

ตกแต่งฝ้าเพดานสรรสร้างเอกลักษณ์
เพ้นท์สตี กแต่งฝ้าเพดาน

ตกแต่งฝ้าเพดานด้วยปูนปลาสเตอร์หล่อ

การเพ้นท์สีเป็นวิธีการตกแต่งฝ้าเพดานที่มีมาตั้งแต่อดีต เช่น
ภาพวาดก�ำเนิดอดัมบนเพดานในวาติกัน โดยจิตรกรเอกไมเคิล
แองเจโล ปัจจุบันการเพ้นท์ฝ้าเพดานถูกลดทอนให้เรียบง่ายทันสมัย
มีทั้งการเพ้นท์ด้วยมือ และการเพ้นท์ผ่านแพทเทิร์นลายฉลุซึ่งจะได้
ลวดลายที่ เ ฉี ย บคม โดยเลื อ กประเภทของสี ไ ด้ ห ลากหลาย เช่ น
สีเมทัลลิกให้ความรูส้ กึ คล้ายการกรุฝา้ ด้วยแผ่นโลหะสีเงินบางๆ เป็นต้น

การตกแต่งด้วยปูนปลาสเตอร์หล่อ อย่างเช่นเหรียญเพดาน หรือ
บัวปั้นย่อมุม ซึ่งพบเห็นได้ในบ้านสไตล์คลาสสิกที่ให้ความหรูหรา
ประณี ต ยั ง สามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ รั ง สรรค์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย ได้
โดยการหล่ อ แม่ พิ ม พ์ เ ป็ น ลวดลายใหม่ ต ามความต้ อ งการ เช่ น
ลวดลายเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น เพื่อความสวยงามที่แปลกตาและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ร้านกาแฟฟิวอินเดอะแบลงค์

ฝ้าเพดานเสือ่ จากไม้ไผ่สาน

ฝ้าเพดานเสือ่ พบเห็นได้มากตามรีสอร์ทบ้านเรา เนือ่ งจากความเป็น
ธรรมชาติของวัสดุจงึ เหมาะกับสไตล์เนเชอรัลทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
มีราคาย่อมเยาและได้กลิน่ อายของท้องถิน่ หรืออาจท�ำฝ้าโดยการหล่อ
คอนกรีตจากเสือ่ สานมารองทีท่ อ้ งพืน้ เมือ่ คอนกรีตแห้งก็จะได้ฝา้ เพดาน
ลวดลายธรรมชาติ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิรน์ ลอฟท์ได้อย่างน่าสนใจ

ติดวอลล์เปเปอร์บนฝ้าเพดาน

คนส่วนมากเคยชินกับการติดวอลล์เปเปอร์บนผนังมากกว่า แต่การ
ติดวอลล์เปเปอร์เพือ่ เพิม่ ลวดลายบนฝ้าเพดานก็ทำ� ให้หอ้ งดูนา่ สนใจไม่
แพ้กนั นอกจากจะสะดวกรวดเร็ว มีลวดลายมากมายให้เลือกสรรตาม
ความชอบและสไตล์บา้ นแล้ว ยังง่ายต่อการปรับเปลีย่ นในอนาคต

ฝ้าเพดานกับวัสดุแผ่นเบา

วัสดุแผ่นเบาไม่ว่าจะเป็นยิปซั่มหรือไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุที่เรา
คุ้นเคย ข้อดีคือ มีน�้ำหนักเบา เก็บงานได้เรียบร้อย ป้องกันความร้อน
ได้ดี ฝ้าประเภทนีส้ ามารถท�ำเป็นฝ้าฉาบเรียบธรรมดา เล่นระดับฝ้าเพือ่
ซ่อนดวงโคมหรือสร้างมิตใิ ห้กบั ห้อง ทัง้ เจาะเป็นช่องสีเ่ หลีย่ มเรียบง่าย
วงกลมสไตล์คลาสสิกหรูหรา หรือรูปทรงอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ากับบ้านสไตล์นนั้ ๆ
อย่างลงตัว

ฝ้าเพดานไม้ เสน่หท์ ไี่ ม่เคยตกยุค

ไม้สามารถสร้างบรรยากาศที่แตกต่างได้ตามรูปแบบและลักษณะ
ของไม้ทใี่ ช้ มีทงั้ การปูฝา้ ไม้แบบตีชดิ หรือระแนง ด้วยผิวสัมผัสทีเ่ ป็น
ธรรมชาติจึงสร้างบรรยากาศที่ลงตัวโดยเฉพาะกับบ้านสไตล์เนเชอรัล
หรือบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากไม้ธรรมชาติ
ปัจจุบันยังมีไม้สังเคราะห์ออกมาให้ใช้ทดแทนเพราะทนต่ อ ปลวก
มากกว่าอีกด้วย
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วัสดุผา้ กับฝ้าเพดาน

การใช้ผา้ ตกแต่งฝ้าเพดานแน่นอนว่าจะได้ความรูส้ กึ นุม่ นวลพลิว้ ไหว
สามารถออกแบบให้สวยล�ำ้ สมัย เรียบง่าย หรือดูเป็นธรรมชาติได้ เช่น
การท�ำเป็นฝ้าทรงกระโจมให้ความรูส้ กึ เหมือนเต๊นท์กระโจมกลางทะเล
ทราย หรืออย่างส่วนโถงของโรงแรมฮิลตันพัทยาทีอ่ อกแบบเป็นริว้ ม่าน
สีขาวเลือ้ ยไหลเป็นรูปคลืน่ สร้างเอกลักษณ์ให้จดจ�ำได้ตงั้ แต่วนิ าทีแรก
เห็นเลยทีเดียว

ร้านกาแฟฟิวอินเดอะแบลงค์

ฝ้าเปลือยสไตล์โมเดิรน์ ลอฟท์

แม้วา่ การมีฝา้ เพดานจะท�ำให้เกิดความเรียบร้อยสบายตา แต่กใ็ ช่
ว่าการโชว์ท้องพื้นคอนกรีตเปลือยจะท�ำให้สวยไม่ได้ จุดส�ำคัญของ
ฝ้าเปลือยคือ การเดินสายไฟและงานระบบที่เรียบร้อย ซึ่งปัจจุบัน
เป็นที่นิยมกันมาก เพราะดูเรียบเท่ ท�ำให้สเปซภายในดูโปร่งโล่งขึ้น
และเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ได้อย่างดูดีมีสไตล์

โรงแรมฮิลตัน พัทยา
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Door and Window Stories

บ้านสวยด้วยประตูหน้าต่างตามสไตล์

โดดเด่นด้วยประตูหน้าต่างสไตล์โคโลเนียล

เอกลักษณ์โดดเด่นที่บ่งบอกถึงสไตล์ที่อยู่อาศัยแบบโคโลเนียลได้ดี
อีกอย่างก็คอื ประตูและหน้าต่าง ทีถ่ กู ออกแบบการจัดวางให้เป็นระเบียบ
อยูใ่ นแนวเดียวกัน นิยมใช้ทงั้ รูปทรงสีเ่ หลีย่ มและทรงโค้งรูปเกือกม้า เพิม่
รายละเอียดด้วยเส้นประดับลูกฟักเพื่อแบ่งช่องกรอบประตูและหน้าต่าง
ให้ดูน่าสนใจ อาจประดับตกแต่งด้วยบัวปูนปั้นรอบกรอบหน้าต่าง หรือ
เพิ่มความอ่อนช้อยด้วยไม้ฉลุลายตามแนวทางเดิน และระเบียงนิยมติด
ไม้ระแนงบังแดดแบบตีเกล็ดช่องลม ปัจจุบันมีวัสดุที่สามารถน�ำมาปรับ
ใช้ให้เข้ากับบ้านสไตล์โคโลเนียลได้เป็นอย่างดี เช่น ประตูหน้าต่างไวนิล
สีขาวแบบช่องแสงครึ่งวงกลม หรือเพิ่มเส้นประดับลูกฟัก และแผงบัง
แดดไวนิลลายตารางสีเ่ หลีย่ ม เป็นต้น

เปิดรับธรรมชาติดว้ ยกระจกบานใหญ่

ความเรียบง่ายของประตูหน้าต่าง
สไตล์โมเดิรน์

สไตล์ โ มเดิ ร ์ น นั้ น จะเน้ น การใช้
องค์ประกอบที่เรียบง่าย การเจาะช่อง
เปิดส�ำหรับประตูหน้าต่างก็เช่นเดียวกัน
จะนิยมใช้กระจกบานใหญ่ที่มีเส้นสาย
เรี ย บตรงจากวั ส ดุ ห ลั ก คื อ โลหะและ
กระจก เพื่ อ ความโปร่ ง โล่ ง สบายตา
ดู เ รี ย บเท่ ทันสมัย และไร้ส่วนตกแต่งที่
เกินจ�ำเป็น
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การเปิดรับแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในผ่านกระจก
บานใหญ่ เป็นรูปแบบหนึ่งของบ้านสไตล์เนเชอรัล ทีน่ อกจากจะช่วย
เพิ่มแสงสว่างให้พื้นที่ภายในบ้านแล้ว ยังช่วยให้บ้านดูโปร่งโล่งสบาย
มองเห็ น วิ ว และทั ศ นี ย ภาพภายนอก เพิ่ ม ความผ่ อ นคลายสบาย
อารมณ์ ให้ความรู้สึกอบอุ่น กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
เชือ่ มโยงบรรยากาศภายนอกเข้าสูภ่ ายในได้อย่างดี
กระจกที่เลือกใช้ นอกจากจะค�ำนึงถึงการป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกระจกแบบ
กันยูวี ประกอบกับการปลูกต้นไม้ช่วยให้ร่มเงาแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้คอื
ความแข็งแรงและความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันก็มีกระจกนิรภัยให้เลือก
ใช้กนั ทัง้ “กระจกลามิเนต” (Laminated Glass) และ “กระจกเทมเปอร์”
(Tempered Glass) โดยกระจกลามิเนตนอกจากจะช่วยกรองความ
ร้อนจากแสงแดดแล้ว เวลาถูกกระแทกเศษกระจกจะยังคงยึดติดอยู่
กับแผ่นฟิล์มไม่ร่วงหล่นลงมา ส่วนกระจกเทมเปอร์ เมื่อแตกจะมี
ลักษณะเป็นเม็ดข้าวโพด ไม่มีเหลี่ยมคม จึงช่วยป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับคนในบ้านที่เรารัก

บ้านคุณปริญญา ณรงค์ธนรัฐ
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Outdoor Relaxing

สร้างสไตล์ให้พนื้ ทีพ่ กั ผ่อนนอกบ้าน

เทคนิคการลดความร้อนให้หลังคาบ้านกล่อง

เปิดรับแสงธรรมชาติผา่ นหลังคาโปร่งแสงและระแนงไม้

บ้านสไตล์โมเดิร์น หรือ “บ้านกล่อง” เป็นบ้านที่นิยมใช้หลังคา
ทรงเรียบแบน (หลังคา Flat Slab) ซึง่ เราสามารถแต่งเติมเพิม่ พืน้ ที่
ใช้สอยด้วยพื้นระเบียงไม้ หรือการจัดแต่งสวนดาดฟ้า นอกจากจะ
สร้างบรรยากาศธรรมชาติอันสดชื่นให้เป็นที่นั่งเล่นเอนกายขนาด
ย่อม เพิม่ ความผ่อนคลายให้เราได้สมั ผัสความเขียวขจีแล้ว ยังช่วย
ลดความร้อนจากแสงแดดที่จะส่องตรงมายังหลังคาแบนผ่านตรง
ลงไปสูพ่ นื้ ทีใ่ ช้สอยภายในบ้านได้อย่างดี

บ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้น ที่มีทั้งแดดและฝนมากเกือบตลอดทั้งปี
เราจึงมักท�ำกันสาด หรือต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมเพื่อช่วยป้องกันทั้ง
แดดและฝนดังกล่าว ทั้งบริเวณระเบียง เฉลียงทางเข้าบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ซักล้าง ตากผ้า และโรงจอดรถ ซึ่งส่วนใหญ่มักท�ำหลังคา
ทึบแสงเพราะกลัวเรื่องรังสีความร้อนจากแสงแดด แต่จริงๆ แล้วเรา
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงแดดธรรมชาติได้โดยไม่ร้อนมากจนเกิน
ไป เช่น การใช้หลังคาโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติป้องกันแสง UV และช่วย
ลดปริมาณแสงส่องผ่านได้ดี
แต่ส�ำหรับบางคนอาจรู้สึกว่าแสงแดดที่ส่องผ่านหลังคาโปร่งแสง
ลงมานั้นแรงเกินไป ก็สามารถใช้หลังคาโปร่งแสงเพียงบางส่วนสลับ
กับทึบแสง หรือตกแต่งด้วยระแนงไม้ให้ถี่กว่าปกติเพื่อช่วยกรองและ
ลดแสงแดดให้ส่องผ่านเข้ามาน้อยลง เพียงเท่านี้ เราก็สามารถนั่งรับ
ลมเย็นๆ ที่ระเบียงได้อย่างชิลๆ ผ้าที่ตากอยู่ใต้หลังคาก็จะแห้งเร็วขึน้
โดยไม่ต้องกลัวฝน พื้นที่โรงจอดรถหน้าบ้านก็ดูสว่างสดใสไม่มืดทึบ
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น แสงและเงาที่ ต กกระทบพื้ น ก็ ช ่ ว ยสร้ า งบรรยากาศ
พักผ่อน และเพิ่มความสวยงามให้บ้านเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

บ้านคุณปริญญา ณรงค์ธนรัฐ

เทคนิคปูหญ้าเทียมให้สวยเหมือนหญ้าจริง

หญ้าเทียมมักเป็นตัวเลือกหนึ่งของการจัดสวนในพื้นที่จ�ำกัดของ
คนเมือง เพราะเหตุผลเรื่องการดูแลรักษาเป็นส�ำคัญ การติดตั้งหญ้า
เทียมอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการปูบนพื้นดินนั้น ต้องบดอัดดินให้แน่น
ปรับให้ได้ระดับ และท�ำความสะอาดให้เรียบร้อย น�ำแผ่นหญ้าเทียมมา
วางบนพื้นดินที่เตรียมไว้ โดยตอกตะปูบริเวณขอบของหญ้าเทียมกับ
พื้นดิน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ส่วนเทคนิคการปูหญ้าเทียมให้สวยงาม
ดูเป็นธรรมชาติไม่แพ้หญ้าจริงนั้นท�ำได้โดย
1.เลือกหญ้าเทียมสีเหมือนหญ้าแท้ที่มีหญ้าแห้งแซม เพื่อความ
เหมือนจริง
2. เลือกแบบที่กันยูวี ลดการซีดจางของสีหญ้า
3. หากบริเวณที่จะปูมีพื้นที่มาก สามารถเลือกหญ้าใบยาวความ
หนาแน่นสูงแบบผืนใหญ่ได้ ส�ำหรับพื้นที่เล็กให้เลือกแผ่นขนาดเล็ก
มาเรียงต่อกันจะง่ายกว่าซื้อแผ่นใหญ่มาตัด
4. ปล่อยให้ใบไม้แห้งร่วงหล่นโปรยปรายจากต้นไม้ลงมาบ้างจะดูเป็น
ธรรมชาติ
เพียงเท่านี้ก็จะได้พื้นหญ้าเทียมที่สวยเหมือนหญ้าจริงไม่แพ้ใคร
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บ้านคุณวสันต์ (ซอยนาคนิวาส)

บ้านคุณณัฐพงค์ อภิโกมลกร
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See scape

หลากวัสดุแต่งพืน้ ทีจ่ อดรถ

แรงบันดาลใจจากภายนอกสูภ่ ายใน

ที่จอดรถเป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษเนื่องจาก
ต้องแบกรับน�้ำหนักรถทั้งคัน วัสดุที่น�ำมาใช้มีทั้งแบบ ‘ท�ำหน้างาน’ กับ
แบบ ‘ส�ำเร็จรูป’ ที่สามารถน�ำมาติดตั้งหรือปูได้เลย ซึ่งทั้งสองแบบก็มี
ความแข็งแรงไม่แพ้กัน แตกต่างที่การสร้างสรรค์ลวดลายเท่านั้น
แบบท�ำหน้างาน ได้แก่ คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete)
เป็นการท�ำลวดลายและผิวสัมผัสโดยการใช้แม่พิมพ์ปั๊มลงบนคอนกรีต
ที่ ยั ง ไม่ แ ห้ ง ซึ่ ง มี ล วดลายหลากหลายเช่ น ลายอิ ฐ หิ น ธรรมชาติ
โดยมี สีสั น หลากหลาย ในโทนธรรมชาติมาร์เบิ้ล เรนเดอร์ (Mable
Render) เป็ น วั ส ดุ พื้ น ที่ เ กิ ด จากการผสมระหว่ า งซี เ มนต์ ข าวและ
หินอ่อนบด ผสานกับเทคนิคการตกแต่งผิวด้วยการกัดกรดจึงให้ผิว
สัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ลื่น มีหลายสีให้เลือกใช้งาน ประกอบกับ
การเซาะร่องหรือการวางเส้นอะลูมิเนียมก็ช่วยสร้างแพทเทิร์นได้หลาก
หลายทั้งลายเรียบหรูหรือเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น
แบบส�ำเร็จรูป มีลักษณะเป็นชิ้นหรือเป็นแผ่น สามารถน�ำมาติดตั้ง
ที่หน้างานได้เลย มีทั้ง บล็อกคอนกรีต (Paving Block) ซึ่งสามารถปูบน
พื้นทรายที่บดอัดแน่นแล้วได้เลย มีสีสันและรูปแบบให้เลือกหลากหลาย
เช่น บล็อกรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายสามารถจัดวางแพทเทิร์นใน
สไตล์โมเดิร์นได้อย่างดี บล็อกผิวสัมผัสธรรมชาติเหมาะกับบ้านสไตล์
เนเชอรั ล กระเบื้องเซรามิก ส� ำ หรั บ พื้ น ที่ จ อดรถแนะน� ำ ให้เลือกใช้
กระเบื้ อ งผิ ว สั ม ผั ส หยาบที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ทนทานสู ง โดยเฉพาะ
กระเบื้องแกรนิโต (Granito) เนื่องจากมีผิวหน้าและเนื้อกระเบื้องเป็น
เนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น หากเกิดการสึกหรอหรือรอยขีดข่วนจะ
สั ง เกตเห็ น ได้ ย าก หรื อ จะเป็ น กระเบื้ อ งเกรซพอร์ ซ เลนก็ มี ค วาม
แข็งแกร่งไม่แพ้กัน

ล้อมรอบบ้านด้วยรัว้ ร่มรืน่

ล้อมรอบบ้านให้เป็นธรรมชาติ ด้วยการเลือกใช้รวั้ ทีม่ รี ปู แบบคล้าย
หินหรือไม้ธรรมชาติ ทัง้ การติดบล็อกหรือกระถางส�ำหรับปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับหรือไม้เลื้อยเพิ่มก็ช่วยให้รั้วดูสวยงามสบายตามากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับรัว้ ส�ำเร็จรูปทีถ่ กู ออกแบบมาให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับปลูกต้นไม้ได้
ในตัวก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ ข้อดีของรัว้ ส�ำเร็จรูป คือ ติดตัง้ ง่าย
รวดเร็ว และแข็งแรง ควรเลือกพันธุไ์ ม้ขนาดเล็ก ดูแลรักษาง่าย ชอบแดด
และทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับบ้านได้โดยไม่ต้องเปลืองพื้นที่

พืน้ ภายนอกทีแ่ ข็งแกร่งสอดแทรกความเขียวขจี

หากต้องการพื้นภายนอกบ้านที่รวมความแข็งแรงทนทาน และ
ความเป็นธรรมชาติเข้าไว้ดว้ ยกัน “บล็อกสนามหญ้า” ดูจะตอบโจทย์ขอ้
นีไ้ ด้เป็นอย่างดี เพราะผลิตจากคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นวัสดุทมี่ ี
ความแข็งแรง รับน�้ำหนักได้เทียบเท่าพื้นคอนกรีต และยังมีช่องว่างไว้
ส�ำหรับปลูกหญ้า สามารถใช้ได้กับทั้งหญ้าจริงและหญ้าเทียม การปลูก
หญ้าลงบล็อกให้สวยนั้นมีเทคนิคง่ายๆ คือ หลังจากติดตัง้ บล็อกสนาม
หญ้าตามมาตรฐานการติดตัง้ แล้ว ใส่ดนิ ลงไปในบล็อกให้แน่น (ส�ำหรับ
หญ้าจริงให้ใส่ปุ๋ย และรดน�้ำให้ชุ่ม) ตัดหญ้าให้มีขนาดเท่าช่องบล็อก
หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย และวางเรียงลงไปให้สวยงาม รดน�้ำเพื่อล้างสิ่ง
สกปรกออกจากผิวบล็อก เพียงเท่านี้ก็จะได้พื้นที่ภายนอกบ้านที่ให้ทั้ง
ความแข็งแกร่ง และความสบายตากับต้นหญ้าทีเ่ ขียวขจี

ทางเดินรอบบ้านสัมผัสธรรมชาติ

ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบทางเดินรอบบ้านที่สามารถเดินไป
มาได้ อ ย่ า งสะดวกและยั ง คงไว้ ซึ่ ง พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว บล็ อ ก
คอนกรีต “ไม้หมอนรถไฟ” น่าจะเป็นค�ำตอบ ด้วยผิวสัมผัส
ที่ดูเป็นธรรมชาติราวกับไม้เก่า และเข้ากันได้ดีกับผืนหญ้า
โดยรอบ หรือตกแต่งเพิ่มด้วยหินกรวด นอกจากจะท�ำให้
พื้นที่สวนสวยดูมีดีไซน์แล้ว ยามฝนตกก็ยังสามารถใช้งาน
ได้ดมี ากกว่าการปลูกหญ้าทัง้ ผืนอีกด้วย
เอปัส คอนโดมิเนียม พัทยา
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Getting a new roof
เรือ่ งชวนถามก่อนปรับปรุงหลังคาใหม่

หลังคา มีหน้าที่ส�ำคัญที่ช่วยป้องกันแดดฝน เป็นองค์ประกอบ
ขนาดใหญ่ทบี่ ง่ บอกสไตล์บา้ นและความชอบของเจ้าของบ้านแต่ละคน
แต่หากวันใดต้องมีการปรับปรุงหลังคา ไม่ว่าจะปรับปรุง เล็กหรือ
ใหญ่ เช่น สีกระเบือ้ งไม่สวยเหมือนเดิม เกิดการแตกร้าวรัว่ ซึม อยาก
เปลีย่ นกระเบือ้ งใหม่ ทัง้ สี สไตล์ และรูปทรง คงถึงเวลาเตรียมพร้อม
ว่าจะสามารถปรับปรุงได้ดังใจแค่ไหนกัน

บ้านเราท�ำได้หรือไม่ ?

หากต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดกระเบื้อง จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะแป องศาหลังคา น�้ำหนักกระเบื้องที่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อโครงสร้างหลังคาที่ต้องปรับเพื่อรองรับ
กระเบื้องใหม่ โดยแนะน�ำให้ปรึกษาวิศวกรเพื่อความปลอดภัย
กรณี ต ้ อ งการเปลี่ ย นรู ป ทรงหลั ง คาหรื อ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย น
เนื่องจากปัญหาด้านโครงสร้าง เช่น โครงสร้างแอ่น ผุพัง กรณีทั้ง
สองนี้ต้องใช้งบประมาณ ระยะเวลา และขั้นตอนในการด�ำเนินงาน
มากพอสมควร เพราะจะต้องรื้อโครงสร้างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

ต้องดูกอ่ นว่าบ้านเราเป็นแบบไหน เป็นบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ หรือ
อาคารพาณิชย์ หากเป็นบ้านเดีย่ วจะไม่คอ่ ยมีปญ
ั หามากนัก เพียงแค่
อยู่หรือโยกย้าย ?
พิจารณาเรื่องสิ่งกีดขวาง เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ และเตรียมพื้นที่
ระหว่างการปรับปรุงหลังคาจ�ำเป็นต้องมีการโยกย้ายข้าวของ
ส�ำหรับกองเก็บวัสดุ แต่ถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์หรืออาคารพาณิชย์อาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชัน้ บนสุด หากต้องมีการรื้อโครงสร้างของหลังคา
มีข้อจ�ำกัดเรื่องหลังคาที่เชื่อมติดกับหลังคาเพื่อนบ้าน ก็ต้องมาดู ด้วยแล้ว แนะน�ำให้เตรียมหาที่อยู่อาศัยอื่นชั่วคราว
ว่าการปรับปรุงหลังคาของเรามีผลกระทบกับเพื่อนบ้านมากน้อย
เพียงใด รวมถึงมีพื้นที่ให้ติดตั้งนั่งร้านเพียงพอหรือไม่
ลดความร้อนด้วยหรือไม่ ?
การปรับปรุงหลังคาถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่จะติดตั้งระบบกัน
ปรับปรุงมากน้อยแค่ไหน ?
ความร้อนไปด้วยเลย โดยอาจใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ท�ำหน้าที่
ปรับปรุงเล็กน้อย
สะท้อนรังสีความร้อนมาติดตั้งกับแป หรือเลือกแผ่นสะท้อนความ
ต้องการให้สีกระเบื้องสวยเหมือนใหม่ สามารถใช้วิธีทาสีทับ ร้ อ นชนิ ด ที่ มี ฉ นวนในตั ว ก็ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น ความร้ อ นได้ อ ย่ า งมี
กระเบื้องเดิมทั้งผืนให้ดูสวยงามขึ้นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรื้อเปลี่ยน ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความร้อนแล้วยังช่วยใน
กระเบื้องชุดใหม่
เรื่องการป้องกันไม่ให้น�้ำฝนรั่วซึมหยดเข้ามาในบ้านได้อีกด้วย
กรณีเกิดปัญหารั่วซึมเล็กน้อยตามจุดต่างๆ ของหลังคา เช่น
กระเบื้อง ปีกนกคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปีกนก คสล.) รางน�้ำ ฯลฯ
เวลาที่เหมาะสม ?
สามารถซ่อมแซมโดยการอุดรอยรั่วแล้วทาวัสดุกันซึม หรือใช้แผ่น
หลี ก เลี่ ย งฤดู ฝ นจะดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ที ม ช่ า งสามารถท� ำ งานได้
เทปส�ำหรับปิดทับรอยรัว่ รอยต่อ และทาสีตกแต่งให้สวยงาม
สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่จะโดนฟ้าผ่า แต่หากจ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงค่อนข้างมาก
ปรับปรุงในหน้าฝนจริงๆ จะต้องเตรียมการรับมือกับปัญหาต่างๆ ให้ดี
ส�ำหรับปัญหาการรั่วซึมตามรอยต่อหลังคา แนะน�ำให้เปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการล�ำเลียงและกองเก็บวัสดุไม่ให้เกิดความ
วัสดุและติดตั้งใหม่ให้ถูกต้อง อาจใช้แผ่นปิดรอยต่อปิดทับเพื่อช่วย เสียหายจากความชื้น
ลดปัญหาดังกล่าว
ปั ญ หารั่ ว ซึ ม จากการเผยอตั ว ของกระเบื้ อ งเนื่ อ งจากการมุ ง
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง คาเป็ น ส่ ว นที่ อ ยู ่ สู ง ที่ สุ ด ของบ้ า น
ไม่ถูกต้อง กรณีนี้ไม่มีผลต่อโครงสร้างมากนัก สามารถแก้ไขได้โดย การขึ้นไปจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงแต่ละครั้งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
การรื้อกระเบื้องแล้วติดตั้งใหม่
ดั ง นั้ น ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง จึ ง ควรขอค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษาจากผู ้ ผ ลิ ต
กรณีเกิดปัญหารอยร้าวที่ค่อนข้างรุนแรงบริเวณครอบต่างๆ แต่ละราย ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ รวมถึงปรึกษา
ของหลั ง คา อย่ า งเช่ น ครอบสั น ครอบตะเข้ สั น และครอบผนั ง วิศวกรถึง เรื่องโครงสร้างและความเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
อาจใช้วิธีสกัดปูนครอบออกแล้วท�ำครอบใหม่ หรือเปลี่ยนมาใช้ คุณภาพ ปราศจากปัญหาในระยะยาว
ระบบครอบแบบแห้ง (DRYTECH SYSTEM) แทน เพื่อช่วยลดปัญหา
การแตกร้าวรั่วซึมในระยะยาว
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How to pick roof color

สีกระเบือ้ งหลังคา เลือกอย่างไรให้เข้ากับบ้าน

Neutral Color (สีกลาง)

หลังคาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ดูโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล
จึงเป็นธรรมดาที่ใครหลายคนอยากเลือกให้ตรงความชอบ
และรสนิยมส่วนตัว ความลงตัวที่เข้ากันกับตัวบ้านโดยรวม
โดยเฉพาะเรือ่ งโทนสีกเ็ ป็นสิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงเช่นกัน
Neutral Color (สีกลาง)

การตกแต่งบ้านด้วยสีโทน Neutral อย่างสีขาว เทา ด�ำ น�ำ้ ตาล เบจ หรือ
ครีม ซึง่ ให้ความรูส้ กึ เรียบง่ายสบายตา และมักพบเห็นได้ทวั่ ไปนัน้ จะสามารถ
เข้ากันได้ดกี บั กระเบือ้ งหลังคาแทบทุกสี

Bright Color (สีสดใส)

ตัวบ้านสีสดใส ไม่วา่ จะเป็นสีแดงสด เหลือง หรือสีฟา้ สดใส แนะน�ำให้เลือก
สีกระเบือ้ งหลังคาในโทนเรียบง่าย ไม่แข่งกันเด่น เช่น สีโทนกลาง (Neutral)
อย่างเช่น สีขาว เทาอ่อน เทาเข้ม รวมถึงสีนำ�้ ตาลเฉดต่างๆ
Bright Color (สีสดใส)

Dark Color (สีขรึมเข้ม)

สีมืดให้อารมณ์ขรึมเข้มดูเรียบเท่ เหมาะกับกระเบื้องหลังคาโทนสีสว่าง
เช่น สีขาว เทาอ่อน น�ำ้ ตาลอ่อน หรือจะเพิม่ ความมีสสี นั ด้วยหลังคาโทนสีสด
เพือ่ ให้ภาพรวมของบ้านดูไม่มดื ทึบจนเกินไป

Dark Color (สีขรึมเข้ม)

ในทางกลับกัน หากเป็นบ้านที่มีการมุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว อาจใช้
เกณฑ์เดียวกันนี้ในการเลือกสีส�ำหรับตัวบ้าน หรือเปลี่ยนสีบ้านเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศโดยภาพรวมยั ง คงเข้ า กั น อยู ่ ก็ ไ ด้ แต่ ห ากต้ อ งการให้ บ ้ า นดู
โดดเด่นแตกต่างยากจะหาใครเหมือน อาจใช้หลักทฤษฎีสีในการจับคู่ระหว่าง
สีตัวบ้านกับสีหลังคา หรือเลือกขอค�ำปรึกษาจากนักออกแบบก็เป็นอีกทาง
เลือกที่น่าสนใจเช่นกัน
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