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6 House styles

6 สไตล์บ้านสะท้อนอารมณ์คณุ

tHai oriental style

กลิน่อายของบ้านสไตล์ไทยประยกุต์

Door anD WinDoW stories

บ้านสวยด้วยประตหูน้าต่างตามสไตล์

natural style

ใกล้ชดิธรรมชาตกิบับ้านสไตล์เนเชอรลั

roof top

หลงัคาพระเอกของบ้านบ่งบอกสไตล์

see scape

แรงบนัดาลใจจากภายนอกสู่ภายใน

MoDern style

องค์ประกอบเรยีบง่ายของบ้านสไตล์โมเดร์ิน

into tHe style 

เข้าถงึทกุองค์ประกอบเพือ่สไตล์บ้านทีโ่ดดเด่น

outDoor relaxing

สร้างสไตล์ให้พืน้ทีพ่กัผ่อนนอกบ้าน

colonial style

ตะวนัตกผสานไทยกบับ้านสไตล์โคโลเนยีล

floor in love

ตกหลมุรกัเมือ่ได้สมัผสัพืน้

getting a neW roof

เรือ่งชวนถามก่อนปรบัปรงุหลงัคาใหม่

classic style

ความงามข้ามกาลเวลาบ้านสไตล์คลาสสกิ

conteMporary style

อบอุน่เป็นกนัเองกบับ้านสไตล์ร่วมสมยั

Wall very Well

สวย มสีไตล์ หลากหลายวสัดตุกแต่งผนงั

ceiling Decoration

ตกแต่งฝ้าเพดานสรรสร้างเอกลกัษณ์

HoW to pick roof color

สกีระเบือ้งหลงัคา เลอืกอย่างไรให้เข้ากบับ้าน

ทุกวันนี้สไตล์การออกแบบตกแต่งบ้านไม่ใช่เร่ืองยาก

เกนิกว่าทีเ่ราจะเข้าใจ มข้ีอมลูมากมายจากหลากหลายช่อง

ทางให้ผูท้ีร่กัในการตกแต่งบ้านได้เลอืกสรร พนิจิพิเคราะห์ 

“สไตล์” ที่เหมาะสมกับตนเอง

แม้ว่าการออกแบบตกแต่งบ้านในแต่ละสไตล์นัน้ บางครัง้ 

อาจยากที่จะตัดสินใจว่า สไตล์ไหนควรเลือกใช้วัสดุอะไร 

สีสันแบบไหน ดีไซน์อย่างไร จึงจะดูสวยงามลงตัวอย่างที่ 

ควรจะเป็น แน่นอนว่าสถาปนกิ มณัฑนากร และดไีซเนอร์ คอื 

ผู้ช่วยชั้นดีท่ีเราสามารถให้ความไว้วางใจได้ แต่อย่างไร

กต็าม “เจ้าของบ้าน” กส็ามารถเรยีนรูถ้งึสไตล์การตกแต่ง

ของแต่ละสไตล์ได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยถึง 

ความต้องการกับนักออกแบบเหล่านั้น

6 HOUSE STYLES by SCG Experience เราได้

รวบรวมสไตล์การออกแบบตกแต่งบ้าน 6 สไตล์ท่ีได้รับ 

ความนิยม ทั้งยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ

สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา โดยเนื้อหาบอกถึง 

ที่มาของสไตล์การออกแบบท้ัง 6 สไตล์ แนะน�าวัสดุ

อุปกรณ์ที่เหมาะสม นับตั้งแต่หลังคา เพดาน ผนัง พื้น 

ฯลฯ รวมถึงเทคนิคและไอเดียดีๆ ที่เจ้าของบ้านจะน�าไปใช้

ในการตกแต่งบ้านแต่ละสไตล์ได้ 

ค้นหาสไตล์ทีช่อบ สนกุกบัการออกแบบทีใ่ช่ เพยีงเท่านี ้

'บ้านในฝัน' ก็เปลี่ยนเป็น 'บ้านสวย' ให้คุณได้อยู่อาศัย 

อย่างมีความสุขตลอดไป

May 2015

สารบญั      Content
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บ้านสไตล์ร่วมสมัย 

(Contemporary Style)

บ้านสไตล์คลาสสกิ 

(Classic Style)

บ้านสไตล์ไทยประยกุต์ 

(Thai Oriental Style)

การออกแบบบ้านให้ตรงใจนัน้ นอกจากจะเป็นเรือ่งฟังก์ชัน่ทีจ่ะตอบโจทย์การใช้สอยของคนในบ้านแล้ว ความสวยงามและสไตล์บ้าน 

กเ็ป็นหน่ึงสิง่ท่ีส�าคัญ สามารถบ่งบอกความชอบ ตวัตน และรสนยิมของเจ้าของบ้านแต่ละคนได้ สิง่ทีร่วมกนัเกดิเป็นสไตล์บ้านนัน้ 

ประกอบไปด้วย รปูร่างภายนอก รปูทรงหลงัคา การตกแต่งภายนอกและภายใน การเลอืกใช้วสัด ุโทนสทีีใ่ช้ 

รวมท้ังการจดัตกแต่งสวนและบรเิวณรอบบ้าน โดยสไตล์ทีไ่ด้รบัความนยิมในปัจจบุนั ม ี6 สไตล์ดงันี้ 

สไตล์บ้านสะท้อนอารมณ์และลกัษณะเฉพาะตวั

บ้านสไตล์โมเดร์ิน 

(Modern Style)

บ้านสไตล์เนเชอรลั 

(Natural Style)

บ้านสไตล์โคโลเนยีล 

(Colonial Style)

6 House styles      6 สไตล์บ้านสะท้อนอารมณ์คณุ
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องค์ประกอบเรยีบง่ายของ 
บ้านสไตล์โมเดร์ิน

1
บ้านสไตล์โมเดร์ิน  (Modern Style)  บ้านทีด่เูรียบง่าย ลดทอน 

รายละเอียดที่เกินจ�าเป็น เน้นการใช้สอยเป็นหลัก ใช้รูปทรง
เรขาคณิต โดยเน้นการใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อการใช้สอยพื้นที่
อย่างคุ ้มค่า ในโทนสีที่เรียบง่ายสบายตา เช่น ขาว เทา ด�า 
เผยให้เห็นโครงสร้างและโชว์ผิวเนื้อแท้ของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ
เนียนผสานรายละเอียดของผิวสัมผัสท่ีน่าสนใจ วัสดุท่ีใช้จะเป็น
คอนกรีต เหลก็ กระจก ไม้ โดยหลีกเลีย่งการทาสีทับหรือท�าให้
เนื้อแท้ของวัสดุนั้นเปลี่ยนไป รวมถึงการใช้เส้นสายที่เรียบง่าย
ขององค์ประกอบต่างๆ เช่น ราวระเบียง บันได เจาะผนังเป็น 
กระจกหรือกรอบบานประตูหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ดูโปร่งโล่ง
สบายตามองเห็นทัศนียภาพภายนอก มีการตกแต่งภายในด้วย
เฟอร์นเิจอร์เก๋ๆ ท�าให้ภาพของบ้านโดยรวมดูดมีสีไตล์ เรยีบเท่ 
แฝงไปด้วยรายละเอยีดทีน่่าสนใจ
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ใกล้ชดิธรรมชาตกิบั 
บ้านสไตล์เนเชอรลั

2
บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style) นิยมสร้างอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ เช่น ป่า เขา ชายทะเล แวดล้อมไปด้วย
ความร่มรื่นของต้นไม้ ดอกไม้ และสวนอันกว้างใหญ ่
จึงออกแบบให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ วัสด ุ
ทีใ่ช้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาต ิ เช่น ไม้ หนิ หรอืใช้วสัดเุลยีน
แบบธรรมชาติ เช่น ไม้เทยีม หรอืไม้สงัเคราะห์ทีถ่กูผลติขึน้
เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง ออกแบบให้มีช่องเปิดขนาดใหญ่
เพื่อเปิดรับแสงแดด ดึงธรรมชาติรอบตัวเข้ามาอยู่ภายใน
บ้าน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ีภายนอกและภายใน 
ให้ความรูส้กึอบอุน่ผ่อนคลายสบายอารมณ์
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ตะวนัตกผสานไทยกบั 
บ้านสไตล์โคโลเนยีล

3
บ้านสไตล์โคโลเนยีล (Colonial Style) ได้รบัอทิธพิลมาจาก 

ศิลปะแบบตะวันตกผสานรวมกับวิถีชีวิตแบบไทยอย่างลงตัว 
ลักษณะเด่นของสไตล์นี้คือมีระเบียงกว้าง มีเสาท่ีถูกลดทอน
จากรปูแบบของเสาโรมนัทีเ่รยีงตวักนัอย่างเป็นจงัหวะ นยิมใช้
โทนสอ่ีอนหรอืสพีาสเทล ผนงัส่วนใหญ่เป็นผนงัไม้ตซ้ีอนเกลด็
สลบักบัผนงัปนู เพิม่รายละเอยีดอนัอ่อนช้อย เช่น การประดับ
ตกแต่งด้วยปนูป้ัน ลวดลายไม้ฉล ุประตหูน้าต่างทีม่กีารตกแต่ง 
ด้วยบัวปูนปั้นโดยรอบกรอบ และเพิ่มความสดชืน่ด้วยกระบะ
ดอกไม้สีสันสดใสนอกหน้าต่าง ซ่ึงรายละเอียดเหล่านี้ท�าให้
หลายคนหลงเสน่ห์บ้านในสไตล์นี้ไปตามๆ กัน องค์ประกอบ
ส�าคญัคือส่วนหลังคาทีม่งุด้วยกระเบือ้งหลงัคาว่าว เอกลกัษณ์
ท่ีอยู ่คู ่บ ้านไทยมานาน จึงเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม 
ไทยและความเป็นตะวันตกจนเรียกได้ว ่าหลอมรวมเป็น 
หนึง่เดยีวกนั
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ความงามข้ามกาลเวลา

บ้านสไตล์คลาสสกิ

4บ้านสไตล์คลาสสิก (Classic Style) สไตล์ที่มีความงดงาม
หรหูรา เน้นความสง่างามของรปูทรง อาศยัฝีมือช่างอนัประณตี 
มีการดึงองค์ประกอบบางส่วนมาจากงานสถาปัตยกรรมที ่
ยิ่งใหญ่ในอดีต เช่น เสาโรมัน การตกแต่งด้วยงานปูนปั้น 
ประติมากรรมลอยตัวสไตล์ยุโรปที่ถูกปั้นแต่งขัดเกลาอย่าง
ประณตี เช่น รปูป้ันเดก็กรกี ม้า บ่อน�า้พ ุและการจัดแลนด์สเคป
ที่เป็นระเบียบสวยงาม สเปซภายในโอ่โถง ตกแต่งภายในด้วย
ของราคาสูง เช่น ชุดเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ พรมขนสัตว์ ประดับ
โต๊ะอาหารด้วยดอกไม้ เชิงเทียน แต่งเติมผนังด้วยงานปูนปั้น
นูนต�่าไล่ระดับไปจนถึงฝ้าเพดานท่ีมีการเล่นระดับและห้อย
โคมไฟระย้าขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศภายในทีโ่อ่อ่าอลงัการ
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อบอุ่นเป็นกนัเองกบั 
บ้านสไตล์ร่วมสมยั

5 บ้านสไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) เป็นการ
ออกแบบบ้านตามสมัยนิยม ท่ีน�าเอาดีเทลของยุคสมัยหนึ่งใน
อดีตมาหลอมรวมกับความทันสมัยของยุคปัจจุบัน เช่น การ
ผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกและสไตล์โมเดิร์นเข้าด้วย
กัน โดยไม่ดูแปลกหรือแหวกแนวมากจนเกินไป ใช้โทนสีขาว 
ครีม เทา มรีายละเอยีดการตกแต่งทีห่นกัแน่นมัน่คงไม่ฉดูฉาด 
นิยมใช้รูปทรงส่ีเหลี่ยมที่เพิ่มลูกเล่นและดีเทลให้ไม่เรียบจน
เกินไป เช่น เสาที่มีการตกแต่งบริเวณฐานเสา การใช้บัวเชิง
ผนัง บัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้อง
แบบมีรูปลอน สร้างบรรยากาศโดยรวมที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง 
เหมาะกับการพักอาศัยอย่างผ่อนคลาย
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กลิน่อายของ 
บ้านสไตล์ไทยประยกุต์

6
บ้านสไตล์ไทยประยกุต์ (Thai Oriental Style) สะท้อนให้ 

เห็นถงึศลิปะวฒันธรรมและชวีติความเป็นอยูแ่บบไทย รูปแบบ 
บ้านนยิมใช้หลงัคารปูทรงจัว่หรอืป้ันหยา มกีารใส่ค�า้ยนั หน้าต่าง 
บานเกลด็ ตัวบ้านอาจเป็นปูนทั้งหลัง หรือมีการใช้ผนังก่ออิฐ
ฉาบปนูเฉพาะชัน้ล่างร่วมกบัการใช้ไม้หรอืวสัดทุดแทนไม้ พืน้ที่
ชัน้ล่างส่วนใหญ่จะมสีเปซเปิดโล่ง หรือมปีระตหูน้าต่างบานใหญ่
ที่สามารถเปิดเพื่อสูดรับอากาศจากภายนอกและให้อากาศ
ถ่ายเทได้ดมีลีานนัง่เล่นกว้างขวางเป็นพืน้ทีส่�าหรบัท�ากจิกรรม
ต่างๆ ของคนในครอบครัว เป็นบ้านที่มีการน�ารูปแบบบ้าน
ไทยในอดีตมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคง
ไว้ซึ่งศิลปะความงามและกลิ่นอายในแบบไทยๆ
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หลังคา

พืน้

ผนงั

ฝ้าเพดาน

ประตู หน้าต่าง

พืน้ทีพ่กัผ่อนนอกบ้าน

พืน้ทีน่อกบ้าน

หรหูราสง่างามด้วยหลงัคาบ้านสไตล์คลาสสกิ
หลงัคาบ้านในสไตล์คลาสสกิ เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะบ่งบอก

ถึงความโอ่โถงยิ่งใหญ่ของบ้านและสเปซภายในที่สูงโปร่ง นิยมใช้
หลังคารูปทรงจั่วหรือปั้นหยาที่มีการยื่นชายคาน้อยหรือไม่ยื่นชายคา
เลย มักใช้กระเบื้อง
แบบมีรูปลอน และ
อาจมีบางส่วนที่ใช้
หลังคารูปทรงโค้ง
โดมให้เห็นภาพรวม
ของบ ้ า นทั้ ง ห ลั ง 
ที่ มี ความประณีต 
น่าสนใจ

กลิน่อายของบ้านสไตล์ไทยประยกุต์
บ้านสไตล์ไทยประยกุต์ เป็นการปรบัเปลีย่นบางส่วนหรอืดงึกลิน่อาย 

ความเป็นบ้านไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยปัจจุบันมากขึ้น หลังคา
จึงนิยมใช้รูปทรงจั่วหรือปั้นหยาหรือแบบผสมที่มุงด้วย “กระเบื้อง
หลงัคาว่าว” รูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านไทย 
มานาน และเพ่ิมการใส่ค�า้ยนัเพิม่ความประณตีอบอุ่นในแบบไทยๆ

บ้านมหีลงัคากโ็มเดร์ินได้
บ้านสไตล์โมเดิร์น เป็นบ้านรูปทรงกล่องที่ดูเรียบง่าย ลดทอนราย 

ละเอียดและความซับซ้อนลง โดยเฉพาะการใช้หลังคาเรียบแบบ Flat 
Slab ซึ่งด้วยความที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้น ฝนตกบ่อย ท�าให้บ้าน
หลังคาเรียบต้องเตรียมความพร้อมในเร่ืองการระบายน�้าและการลด 
ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างดี อย่างไรกต็ามการมงุหลงัคาโดย
ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบ้านสไตล์โมเดิร์นก็สามารถ
ท�าได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนหลังคาภายในบ้านกล่อง โดยก่อผนังปูน
บริเวณหลังคาให้สูงเกินกว่าจะมองเห็นหลังคาที่ซ่อนอยู่ หรือโชว์

หลังคา โดยเลือกรูปทรง
หลงัคาทีเ่รียบง่ายแต่โดดเด่น
ด้วยลูกเล่นของผืนหลังคา
เช่น การใช้รูปทรงของเพิง
แหงนมาเชือ่มโยงสอดรับกัน
และไล่ระดับต่อเน่ืองลงมา
เป็นผนังเพื่อเพิ่มความน่า
สนใจให้กบัตวับ้าน ประกอบ 
กับการใช้วัสดุมุงหลังคารูป
ทรงสี่เหลี่ยมผิวสัมผัสเรียบ
ในโทนสีเทาเข้ม ก็ให้ความ
รู ้สึกเรียบเท ่ในแบบบ ้าน
สไตล์โมเดิร์น

หลงัคาว่าวกบับ้านไทยสไตล์โคโลเนียล
“หลังคาว่าว” เป็นรูปแบบหน่ึงของหลังคาบ้านสไตล์โคโลเนียล 

บ้างก็เรยีกว่า “กระเบือ้งหลงัคาหางว่าว” สไตล์นีน้ยิมใช้หลังคารปูทรง 
จั่วในโทนสีเทา ที่เข้ากันได้ดีกับผนังบ้านไม้สีครีมแบบตีซ้อนเกล็ด 
เมื่อมุงเสร็จจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงตัวต่อเนื่องกันอย่าง
เป็นระเบียบในแนวเส้นทแยงมุม

สอดรบัธรรมชาตกิบัหลงัคาบ้าน
สไตล์เนเชอรัล

บ้านสไตล์เนเชอรลั (Natural Style) 
นิยมใช้หลังคาท่ีมีรูปทรงจั่วหรือปั ้น 
หยาในโทนสีน�้าตาล มักใช้กระเบื้อง
หลังคาไม้แป้นเกล็ดหรือวัสดุทดแทน
ที่มีลวดลายเลียนแบบไม้ธรรมชาติ 
โดยมงุในแนวสลบัคล้ายแนวเกลด็ปลา
ท�าให้บ้านดอูบอุน่น่าอยู่ กลมกลนืสอด
รับกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบได้
เป็นอย่างดี

อบอุน่เป็นกนัเองกบับ้านสไตล์ร่วมสมยั
บ้านสไตล์ร่วมสมยั เป็นสไตล์ทีเ่ปลีย่นได้ตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นไปใน 

แต่ละยุค และสามารถอยู่ในยุคนั้นๆ ได้อย่างไม่ขัดเขิน ซึ่งบ้านสไตล์
ร่วมสมัยที่เราพบเห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน จะเป็นบ้านรูปทรงเหลี่ยมที่
ตกแต่งอย่างเรียบง่าย นิยมใช้หลังคาทรงปั ้นหยาหรือจั่วมุงด้วย
กระเบื้องแบบมีรูปลอน ดูอบอุ่นเป็นกันเองในแบบร่วมสมัย

into tHe style 

เข้าถึงทุกองค์ประกอบ 

เพือ่สไตล์บ้านท่ีโดดเด่น

หลงัคาพระเอกของบ้านบ่งบอกสไตล์      Roof top
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ผวิสมัผัสพ้ืนของบ้านสไตล์เนเชอรัล
พื้นส�าหรับบ้านสไตล์เนเชอรัล ไม่ว่าจะเป็นหิน ท่ีให้ความ

รู้สึกผ่อนคลายเหมือนการนวดเท้าไม้ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็น
ธรรมชาติไม่รู ้สึกเย็นเท้า รวมถึง ต้นหญ้า ให้เท้าได้สัมผัส 
ถงึความสดชืน่ บางทีกม็กีารน�า กระเบือ้งดนิเผา สเีทอราคอตต้า
โดยเว้นร่องยาแนวห่างๆ และใช้สียาแนวที่ตัดกับกระเบื้องเป็น
ลูกเล่นให้เห็นแนวเส้นที่ชัดเจน หรือการใช้ วัสดุผสมผสาน มา
ท�าการปพูืน้ เช่น หน้าตดัท่อนไม้กบัปนู หรอื บลอ็กปูพืน้กบัการ
ปลกูต้นหญ้าให้เกดิเป็นแพทเทร์ินทีน่่าสนใจและลงตวั

จดัแพทเทร์ินสไตล์โมเดร์ินด้วยปนู ไม้ และไฟเบอร์ซเีมนต์
ส�าหรับคนที่ไม่ต้องการความเนี้ยบจนเกินไป ผนังปูนฉาบขัดมัน

จะให้ผวิทีเ่รยีบเนยีน แต่ทิง้ความไม่สม�า่เสมอในเนือ้สขีองปนูไว้ หรอื
อาจเพิม่พืน้ผวิแบบขรขุระให้กบัผนงัซกัด้าน ด้วยการท�าลวดลายบน
ผนงั เช่น ลายก�าแพง หรอื ฉาบแบบท�าเส้นเว้นร่อง เพือ่แบ่งพืน้ที ่
บนผนงัปนูกช่็วยเพิม่เสน่ห์ให้กบัผนงับ้านเท่ๆ ได้เป็นอย่างด ีส่วนคน
ทีช่อบความเป็นธรรมชาต ิไม้ สามารถน�ามาตกแต่งผนงัให้ดโูมเดร์ิน
ได้ง่ายๆ แค่จดัเรยีงเว้นช่องเป็นจังหวะกช่็วยกรองแสงแดดและสร้าง 
สเปซที่ดูโปร่งโล่งมองเห็นวิวภายนอกได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็น
ส่วนตวั อาจสร้างแพทเทร์ินเก๋ๆ ด้วยการจดัเรยีงไม้ทีไ่ม่เท่ากนั เพือ่
สร้างจังหวะของเส้นและรายละเอียดท่ีแปลกตา เช่นเดียวกับ 
แผ่นไฟเบอร์ซเีมนต์ สามารถสร้างผนงัทีด่เูป็นระเบยีบเรยีบง่าย หรอื
สร้างแพทเทิร์นที่น่าสนใจได้ โดยน�าเส้นสายของรูปทรงเรขาคณิต 
เช่น รปูสามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม วงกลม มาลดทอนหรอืเลอืกบางเสีย้ว
ส่วนของวงกลมมาจดัวางผสมผสานกนั

พืน้สวยมสีไตล์ในแบบโคโลเนยีล
บ้านสไตล์โคโลเนยีลมกันยิมใช้โทน

สอ่ีอน เช่น สขีาว สคีรมี หากอยากเพิม่
ความสวยโดดเด่นให้กับบ้านสไตล์นี ้ 
ลองเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่มีลวดลาย เช่น 
เลือกใช้หินอ่อน หรือ กระเบื้องลาย 
หนิอ่อน จะช่วยเพิม่ความเป็นธรรมชาติ
ทีแ่อบแฝงไว้ด้วยความหรหูรา หรอืหาก
ต้องการให้ดแูลรกัษาง่าย ราคาไม่สงูจน 
เกินไป อาจเลือกใช้กระเบื้องเซรามิก 
ที่มีลวดลายโบราณในตัว หรือเลือกใช้
กระเบือ้งสพีืน้ 2 ส ีน�ามาปูสลบักนัเป็น
ลายตารางหมากรุก ก็จะได้แพทเทิร์น
สไตล์โคโลเนยีลทีด่สูะดดุตา

เพิ่มลวดลายธรรมชาติ
ให้กับผนงัปนู

ผนังปูนธรรมดาๆ เพิ่ม
ความเป็นธรรมชาติได้ ด้วย
การพมิพ์ลายจากวัสดธุรรมชาติ 
เช่น ใบไม้ที่มีรูปทรงที่ชอบ
แล้วน�ามาพิมพ์ลงบนผนังปูน
ขณะฉาบ ทิ้งไว้สักพักให้ปูน
แห้งพอหมาดๆ จึงลอกออก
หรื ออาจ เพิ่ มสี สั นและผิ ว
สัมผัสด้วยปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป
ตกแต่งผนังที่มีผิวสัมผัสให้
เลือกตั้งแต่หยาบน้อยไปถึง
หยาบมาก (Color Render) มี
หลากหลายสีให้เลือกใช้ ช่วย
เพิ่มความรู ้สึกมีชีวิตชีวาให้
ผนังปนูได้มากกว่าเดมิ

       
ดเีทลบ้านผนงัไม้สไตล์โคโลเนยีล
สไตล์โคโลเนียลเป็นรูปแบบบ้านที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบ

ตะวันตก มีรายละเอียดอ่อนช้อยนุ ่มนวล ผนังไม้ เป็นหนึ่งในการ
ตกแต่งที่โดดเด่นของบ้านสไตล์โคโลเนียล ทั้งรูปแบบของ “ผนังไม้ตี
ซ้อนเกล็ด” และ“ผนังไม้เซาะร่อง” ที่ดูพิถีพิถันสวยงาม ไม่ว่าบ้านจะ
เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือผนังโครงเบาก็สามารถท�าผนังไม้ได้ไม่ยาก 
เพียงติดต้ังโครงคร่าวแล้วน�าไม้ฝามายึดติด เท่าน้ีก็ได้งานผนังที่แข็ง
แรงสวยงามดจุดงังานฝีมือชัน้เยีย่ม

หยบิธรรมชาตใิส่ในงานเทอร์ราซโซ
เสน่ห์ของหินขัดหรือเทอร์ราซโซ คือ ความเป็นอิสระที่สามารถ

ออกแบบสสีนัและลวดลายได้อย่างไม่จ�ากดั เจ้าของบ้านสามารถเลอืก
ได้เองตัง้แต่ส่วนผสมหลกั เช่น ประเภทและขนาดของหนิเกลด็ สผีสม
ซีเมนต์ และลวดลาย หากอยากเติมความเป็นธรรมชาติก็สามารถใส่
วัสดุผสมเพิ่มเข้าไป เพื่อตกแต่งผิวหน้าให้กับงานหินขัด เช่น เปลือก
หอย ปล้องไม้ไผ่ทีน่�ามาตดัเป็นแว่นเพือ่โชว์หน้าตดั วสัดทุีผ่สมเพิม่ควร
มผีวิทีแ่ขง็แรง ไม่มคีวามชืน้ และสามารถยดึเกาะกบัปนูได้ดี

พืน้ขดัมนัสไตล์โมเดิร์นลอฟท์
พื้นขัดมัน คือ การตกแต่งผิวพื้นแบบไร้รอยต่อ โชว์ความเป็น

ธรรมชาตขิองปูนซเีมนต์ในสไตล์โมเดร์ินลอฟท์ ซึง่เป็นทีน่ยิมกนัมาก
ในปัจจบุนั มส่ีวนผสมหลกัคอืปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ สแีละลวดลาย
ทีไ่ด้จะมคีวามสวยงามตามธรรมชาตขิองปนู ขัน้ตอนไม่ยุง่ยาก เพยีง
เทปนูทีผ่สมแล้ว ปรับแต่งระดับพืน้ให้เรยีบ ขดัหน้าให้เกดิความมนัเงา 
และเคลอืบผวิด้วยน�า้ยาต้านทานการดดูซมึน�า้ เหมาะส�าหรบังานพืน้
ทัง้ภายในและภายนอก โดยแนะน�าให้แบ่งพืน้ทีก่ารเทพ้ืนด้วยเส้นแบ่ง 
(PVC ทองเหลอืง หรอือะลมูเินยีม) เพือ่ให้ง่ายต่อการสกดัซ่อมแซม
พืน้ผิวทีอ่าจเสยีหายในอนาคต ปัจจบุนัมนีวตักรรมพ้ืนโพลเิมอร์ซีเมนต์ 
มคีณุสมบตัช่ิวยลดการแตกร้าวลายงา เนือ้วสัดไุหลตวัได้ด ีเป็น Self 
Leveling จึงปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเนียนและท�าความสะอาดง่าย 

flooR in love      ตกหลมุรกัเมือ่ได้สัมผสัพืน้ สวย มสีไตล์ หลากหลายวสัดตุกแต่งผนงั      Wall veRy Well

เทวัญ ดารา รสีอร์ท แอนด์ สปา

บ้านคณุอษิฎา แก้วประเสรฐิ

อนิเตอร์คอนตเินนตลั หวัหนิ รสีอร์ท

ร้านกาแฟฟิวอนิเดอะแบลงค์

วรีนัดา รสีอร์ท แอนด์ สปา
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ตกแต่งฝ้าเพดานด้วยปนูปลาสเตอร์หล่อ
การตกแต่งด้วยปูนปลาสเตอร์หล่อ อย่างเช่นเหรยีญเพดาน หรอื

บัวปั้นย่อมุม ซึ่งพบเห็นได้ในบ้านสไตล์คลาสสิกที่ให้ความหรูหรา
ประณีต ยังสามารถน�ามาประยุกต์รังสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยได ้
โดยการหล่อแม่พิมพ์เป็นลวดลายใหม่ตามความต้องการ เช่น
ลวดลายเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น เพ่ือความสวยงามท่ีแปลกตาและ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เพ้นท์สตีกแต่งฝ้าเพดาน
การเพ้นท์สีเป็นวิธีการตกแต่งฝ้าเพดานที่มีมาตั้งแต่อดีต เช่น 

ภาพวาดก�าเนิดอดัมบนเพดานในวาติกัน โดยจิตรกรเอกไมเคิล 
แองเจโล ปัจจุบันการเพ้นท์ฝ้าเพดานถูกลดทอนให้เรียบง่ายทันสมัย 
มีทั้งการเพ้นท์ด้วยมือ และการเพ้นท์ผ่านแพทเทิร์นลายฉลุซึ่งจะได้
ลวดลายที่เฉียบคม โดยเลือกประเภทของสีได้หลากหลาย เช่น  
สเีมทลัลกิให้ความรูส้กึคล้ายการกรฝุ้าด้วยแผ่นโลหะสเีงนิบางๆ เป็นต้น

ฝ้าเพดานเสือ่จากไม้ไผ่สาน
ฝ้าเพดานเส่ือพบเหน็ได้มากตามรสีอร์ทบ้านเรา เนือ่งจากความเป็น 

ธรรมชาตขิองวสัดจุงึเหมาะกบัสไตล์เนเชอรลัทีใ่ห้ความรูส้กึผ่อนคลาย 
มรีาคาย่อมเยาและได้กลิน่อายของท้องถิน่ หรอือาจท�าฝ้าโดยการหล่อ 
คอนกรตีจากเสือ่สานมารองทีท้่องพืน้ เม่ือคอนกรีตแห้งกจ็ะได้ฝ้าเพดาน 
ลวดลายธรรมชาต ิเข้ากบับ้านสไตล์โมเดร์ินลอฟท์ได้อย่างน่าสนใจ

 

ฝ้าเพดานกบัวสัดแุผ่นเบา
วัสดุแผ่นเบาไม่ว่าจะเป็นยิปซั่มหรือไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุท่ีเรา 

คุ้นเคย ข้อดีคือ มีน�้าหนักเบา เก็บงานได้เรียบร้อย ป้องกันความร้อน 
ได้ดี ฝ้าประเภทนีส้ามารถท�าเป็นฝ้าฉาบเรยีบธรรมดา เล่นระดบัฝ้าเพือ่
ซ่อนดวงโคมหรอืสร้างมติใิห้กบัห้อง ทัง้เจาะเป็นช่องสีเ่หลีย่มเรียบง่าย 
วงกลมสไตล์คลาสสกิหรหูรา หรอืรปูทรงอืน่ๆ ท่ีเข้ากับบ้านสไตล์นัน้ๆ 
อย่างลงตวั

ฝ้าเพดานไม้ เสน่ห์ท่ีไม่เคยตกยุค
ไม้สามารถสร้างบรรยากาศท่ีแตกต่างได้ตามรูปแบบและลักษณะ

ของไม้ทีใ่ช้ มทีัง้การปูฝ้าไม้แบบตชีดิหรอืระแนง ด้วยผวิสมัผสัทีเ่ป็น
ธรรมชาติจึงสร้างบรรยากาศที่ลงตัวโดยเฉพาะกับบ้านสไตล์เนเชอรัล 
หรือบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากไม้ธรรมชาต ิ
ปัจจุบันยังมีไม้สังเคราะห์ออกมาให้ใช้ทดแทนเพราะทนต่อปลวก
มากกว่าอีกด้วย

วสัดผุ้ากบัฝ้าเพดาน
การใช้ผ้าตกแต่งฝ้าเพดานแน่นอนว่าจะได้ความรูส้กึนุม่นวลพลิว้ไหว 

สามารถออกแบบให้สวยล�า้สมยั เรียบง่าย หรือดเูป็นธรรมชาตไิด้ เช่น 
การท�าเป็นฝ้าทรงกระโจมให้ความรูส้กึเหมอืนเต๊นท์กระโจมกลางทะเล
ทราย หรอือย่างส่วนโถงของโรงแรมฮลิตนัพทัยาทีอ่อกแบบเป็นร้ิวม่าน
สขีาวเลือ้ยไหลเป็นรปูคลืน่ สร้างเอกลกัษณ์ให้จดจ�าได้ตัง้แต่วินาทแีรก
เหน็เลยทเีดยีว

ตดิวอลล์เปเปอร์บนฝ้าเพดาน
คนส่วนมากเคยชนิกบัการตดิวอลล์เปเปอร์บนผนังมากกว่า แต่การ

ตดิวอลล์เปเปอร์เพือ่เพ่ิมลวดลายบนฝ้าเพดานก็ท�าให้ห้องดนู่าสนใจไม่
แพ้กัน นอกจากจะสะดวกรวดเร็ว มลีวดลายมากมายให้เลอืกสรรตาม
ความชอบและสไตล์บ้านแล้ว ยงัง่ายต่อการปรับเปล่ียนในอนาคต

 
ฝ้าเปลอืยสไตล์โมเดร์ินลอฟท์
แม้ว่าการมฝ้ีาเพดานจะท�าให้เกดิความเรยีบร้อยสบายตา แต่กใ็ช่

ว่าการโชว์ท้องพื้นคอนกรีตเปลือยจะท�าให้สวยไม่ได้ จุดส�าคัญของ
ฝ้าเปลือยคือ การเดินสายไฟและงานระบบที่เรียบร้อย ซ่ึงปัจจุบัน
เป็นที่นิยมกันมาก เพราะดูเรียบเท่ ท�าให้สเปซภายในดูโปร่งโล่งขึ้น 
และเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นที่ได้อย่างดูดีมีสไตล์

Ceiling deCoRation      ตกแต่งฝ้าเพดานสรรสร้างเอกลักษณ์

ร้านกาแฟฟิวอนิเดอะแบลงค์

โรงแรมฮลิตนั พทัยา

ร้านกาแฟฟิวอนิเดอะแบลงค์
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ความเรียบง่ายของประตูหน้าต่าง
สไตล์โมเดิร์น

สไตล ์ โมเดิร ์นนั้นจะเน ้นการใช ้ 
องค์ประกอบท่ีเรียบง่าย การเจาะช่อง
เปิดส�าหรับประตูหน้าต่างก็เช่นเดียวกัน 
จะนิยมใช้กระจกบานใหญ่ที่มีเส้นสาย
เรียบตรงจากวัสดุหลักคือโลหะและ
กระจก เพื่อความโปร่งโล ่งสบายตา 
ดูเรียบเท่ทันสมัย และไร้ส่วนตกแต่งท่ี
เกินจ�าเป็น

โดดเด่นด้วยประตหูน้าต่างสไตล์โคโลเนยีล
เอกลักษณ์โดดเด่นที่บ่งบอกถึงสไตล์ที่อยู่อาศัยแบบโคโลเนียลได้ดี 

อกีอย่างกค็อื ประตแูละหน้าต่าง ทีถ่กูออกแบบการจดัวางให้เป็นระเบยีบ 
อยูใ่นแนวเดยีวกนั นยิมใช้ทัง้รปูทรงสีเ่หลีย่มและทรงโค้งรปูเกอืกม้า เพิม่
รายละเอียดด้วยเส้นประดับลูกฟักเพื่อแบ่งช่องกรอบประตูและหน้าต่าง 
ให้ดูน่าสนใจ อาจประดับตกแต่งด้วยบัวปูนปั้นรอบกรอบหน้าต่าง หรือ
เพิ่มความอ่อนช้อยด้วยไม้ฉลุลายตามแนวทางเดิน และระเบียงนิยมติด 
ไม้ระแนงบังแดดแบบตีเกล็ดช่องลม ปัจจุบันมีวัสดุที่สามารถน�ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากบับ้านสไตล์โคโลเนยีลได้เป็นอย่างด ี เช่น ประตหูน้าต่างไวนิล
สีขาวแบบช่องแสงครึ่งวงกลม หรือเพิ่มเส้นประดับลูกฟัก และแผงบัง
แดดไวนลิลายตารางสีเ่หลีย่ม เป็นต้น

เปิดรบัธรรมชาตด้ิวยกระจกบานใหญ่
การเปิดรับแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในผ่านกระจก

บานใหญ่ เป็นรูปแบบหน่ึงของบ้านสไตล์เนเชอรัล ทีน่อกจากจะช่วย
เพิ่มแสงสว่างให้พื้นที่ภายในบ้านแล้ว ยังช่วยให้บ้านดูโปร่งโล่งสบาย 
มองเห็นวิวและทัศนียภาพภายนอก เพ่ิมความผ่อนคลายสบาย
อารมณ์ ให้ความรู้สึกอบอุ่น กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 
เชือ่มโยงบรรยากาศภายนอกเข้าสูภ่ายในได้อย่างดี

กระจกที่เลือกใช้ นอกจากจะค�านึงถึงการป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกระจกแบบ
กันยูวี ประกอบกับการปลูกต้นไม้ช่วยให้ร่มเงาแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้คอื
ความแข็งแรงและความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันก็มีกระจกนิรภัยให้เลือก
ใช้กนัทัง้ “กระจกลามเินต” (Laminated Glass) และ “กระจกเทมเปอร์” 
(Tempered Glass) โดยกระจกลามิเนตนอกจากจะช่วยกรองความ
ร้อนจากแสงแดดแล้ว เวลาถูกกระแทกเศษกระจกจะยังคงยึดติดอยู ่
กับแผ่นฟิล์มไม่ร่วงหล่นลงมา ส่วนกระจกเทมเปอร์ เม่ือแตกจะมี
ลักษณะเป็นเม็ดข้าวโพด ไม่มีเหล่ียมคม จึงช่วยป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับคนในบ้านที่เรารัก

dooR and WindoW stoRies      บ้านสวยด้วยประตหูน้าต่างตามสไตล์

บ้านคณุปรญิญา ณรงค์ธนรฐั
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outdooR Relaxing     สร้างสไตล์ให้พืน้ทีพ่กัผ่อนนอกบ้าน

เทคนคิการลดความร้อนให้หลงัคาบ้านกล่อง
บ้านสไตล์โมเดิร์น หรือ “บ้านกล่อง” เป็นบ้านท่ีนิยมใช้หลังคา

ทรงเรยีบแบน (หลงัคา Flat Slab) ซึง่เราสามารถแต่งเตมิเพิม่พืน้ที่
ใช้สอยด้วยพื้นระเบียงไม้ หรือการจดัแต่งสวนดาดฟ้า นอกจากจะ
สร้างบรรยากาศธรรมชาติอันสดช่ืนให้เป็นท่ีน่ังเล่นเอนกายขนาด
ย่อม เพิม่ความผ่อนคลายให้เราได้สมัผสัความเขยีวขจแีล้ว ยงัช่วย
ลดความร้อนจากแสงแดดที่จะส่องตรงมายังหลังคาแบนผ่านตรง
ลงไปสูพ่ืน้ท่ีใช้สอยภายในบ้านได้อย่างดี

เปิดรบัแสงธรรมชาตผ่ิานหลงัคาโปร่งแสงและระแนงไม้
บ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้น ที่มีทั้งแดดและฝนมากเกือบตลอดทั้งปี 

เราจึงมักท�ากันสาด หรือต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมเพื่อช่วยป้องกันทั้ง
แดดและฝนดังกล่าว ทั้งบริเวณระเบียง เฉลียงทางเข้าบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ซักล้าง ตากผ้า และโรงจอดรถ ซึ่งส่วนใหญ่มักท�าหลังคา
ทึบแสงเพราะกลัวเร่ืองรังสีความร้อนจากแสงแดด แต่จริงๆ แล้วเรา
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงแดดธรรมชาติได้โดยไม่ร้อนมากจนเกิน
ไป เช่น การใช้หลังคาโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติป้องกันแสง UV และช่วย
ลดปริมาณแสงส่องผ่านได้ดี 

แต่ส�าหรับบางคนอาจรู้สึกว่าแสงแดดที่ส่องผ่านหลังคาโปร่งแสง
ลงมาน้ันแรงเกินไป ก็สามารถใช้หลังคาโปร่งแสงเพียงบางส่วนสลับ
กับทึบแสง หรือตกแต่งด้วยระแนงไม้ให้ถี่กว่าปกติเพื่อช่วยกรองและ
ลดแสงแดดให้ส่องผ่านเข้ามาน้อยลง เพียงเท่านี้ เราก็สามารถนั่งรับ
ลมเย็นๆ ที่ระเบียงได้อย่างชิลๆ ผ้าที่ตากอยู่ใต้หลังคาก็จะแห้งเร็วขึน้
โดยไม่ต้องกลัวฝน พื้นที่โรงจอดรถหน้าบ้านก็ดูสว่างสดใสไม่มืดทึบ 
ยิ่งไปกว่าน้ันแสงและเงาที่ตกกระทบพื้นก็ช่วยสร้างบรรยากาศ 
พักผ่อน และเพิ่มความสวยงามให้บ้านเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เทคนคิปหูญ้าเทยีมให้สวยเหมอืนหญ้าจรงิ
หญ้าเทียมมักเป็นตัวเลือกหนึ่งของการจัดสวนในพื้นที่จ�ากัดของ

คนเมือง เพราะเหตุผลเรื่องการดูแลรักษาเป็นส�าคัญ การติดตั้งหญ้า
เทียมอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการปูบนพื้นดินนั้น ต้องบดอัดดินให้แน่น 
ปรบัให้ได้ระดบั และท�าความสะอาดให้เรยีบร้อย น�าแผ่นหญ้าเทยีมมา
วางบนพื้นดินท่ีเตรียมไว้ โดยตอกตะปูบริเวณขอบของหญ้าเทียมกับ
พื้นดิน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ส่วนเทคนิคการปูหญ้าเทียมให้สวยงาม 
ดูเป็นธรรมชาติไม่แพ้หญ้าจริงนั้นท�าได้โดย
1. เลือกหญ้าเทียมสีเหมือนหญ้าแท้ที่มีหญ้าแห้งแซม เพื่อความ   
   เหมือนจริง 
2. เลือกแบบที่กันยูวี ลดการซีดจางของสีหญ้า 
3. หากบริเวณที่จะปูมีพื้นที่มาก สามารถเลือกหญ้าใบยาวความ
   หนาแน่นสูงแบบผืนใหญ่ได้ ส�าหรับพื้นที่เล็กให้เลือกแผ่นขนาดเล็ก 
   มาเรียงต่อกันจะง่ายกว่าซื้อแผ่นใหญ่มาตัด
4. ปล่อยให้ใบไม้แห้งร่วงหล่นโปรยปรายจากต้นไม้ลงมาบ้างจะดูเป็น 
   ธรรมชาติ
เพียงเท่านี้ก็จะได้พื้นหญ้าเทียมที่สวยเหมือนหญ้าจริงไม่แพ้ใคร

บ้านคณุปรญิญา ณรงค์ธนรฐั

บ้านคณุวสนัต์ (ซอยนาคนวิาส)

บ้านคณุณฐัพงค์ อภโิกมลกร
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พืน้ภายนอกทีแ่ขง็แกร่งสอดแทรกความเขยีวขจี
หากต้องการพื้นภายนอกบ้านที่รวมความแข็งแรงทนทาน และ

ความเป็นธรรมชาตเิข้าไว้ด้วยกนั “บลอ็กสนามหญ้า” ดจูะตอบโจทย์ข้อ
นีไ้ด้เป็นอย่างด ีเพราะผลิตจากคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน จงึเป็นวสัดทุีม่ี
ความแข็งแรง รับน�้าหนักได้เทียบเท่าพื้นคอนกรีต และยังมีช่องว่างไว้
ส�าหรบัปลกูหญ้า สามารถใช้ได้กับทั้งหญ้าจริงและหญ้าเทียม การปลกู 
หญ้าลงบล็อกให้สวยนั้นมีเทคนิคง่ายๆ คอื หลงัจากตดิตัง้บลอ็กสนาม
หญ้าตามมาตรฐานการตดิตัง้แล้ว ใส่ดนิลงไปในบลอ็กให้แน่น  (ส�าหรับ 
หญ้าจริงให้ใส่ปุ๋ย และรดน�้าให้ชุ่ม) ตัดหญ้าให้มีขนาดเท่าช่องบล็อก 
หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย และวางเรียงลงไปให้สวยงาม รดน�้าเพื่อล้างสิ่ง
สกปรกออกจากผิวบล็อก เพียงเท่านี้ก็จะได้พื้นที่ภายนอกบ้านที่ให้ทั้ง
ความแขง็แกร่ง และความสบายตากบัต้นหญ้าทีเ่ขยีวขจี

ทางเดนิรอบบ้านสมัผสัธรรมชาติ
ส�าหรับใครที่ชื่นชอบทางเดินรอบบ้านที่สามารถเดินไป

มาได้อย่างสะดวกและยังคงไว ้ซึ่งพื้นท่ีสีเขียว บล็อก
คอนกรตี “ไม้หมอนรถไฟ” น่าจะเป็นค�าตอบ ด้วยผวิสมัผสั
ที่ดูเป็นธรรมชาติราวกับไม้เก่า และเข้ากันได้ดีกับผืนหญ้า
โดยรอบ หรือตกแต่งเพิ่มด้วยหินกรวด นอกจากจะท�าให้
พื้นที่สวนสวยดูมีดีไซน์แล้ว ยามฝนตกก็ยังสามารถใช้งาน
ได้ดีมากกว่าการปลกูหญ้าทัง้ผนือกีด้วย

ล้อมรอบบ้านด้วยรัว้ร่มรืน่
ล้อมรอบบ้านให้เป็นธรรมชาต ิ ด้วยการเลอืกใช้รัว้ทีม่รีปูแบบคล้าย

หินหรือไม้ธรรมชาติ ทัง้การติดบล็อกหรือกระถางส�าหรับปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับหรือไม้เล้ือยเพิ่มก็ช่วยให้รั้วดูสวยงามสบายตามากยิ่งขึ้น 
เช่นเดียวกบัร้ัวส�าเร็จรูปทีถ่กูออกแบบมาให้มพีืน้ทีส่�าหรับปลกูต้นไม้ได้
ในตวักเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจ ข้อดขีองร้ัวส�าเรจ็รปู คอื ตดิตัง้ง่าย 
รวดเร็ว และแขง็แรง ควรเลอืกพนัธุไ์ม้ขนาดเล็ก ดูแลรักษาง่าย ชอบแดด
และทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับบ้านได้โดยไม่ต้องเปลืองพื้นที่  

see sCape      แรงบนัดาลใจจากภายนอกสู่ภายใน

หลากวสัดแุต่งพ้ืนทีจ่อดรถ
ที่จอดรถเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษเนื่องจาก

ต้องแบกรับน�้าหนักรถทั้งคัน วัสดุที่น�ามาใช้มีทั้งแบบ ‘ท�าหน้างาน’ กับ
แบบ ‘ส�าเร็จรูป’ ที่สามารถน�ามาติดตั้งหรือปูได้เลย ซึ่งทั้งสองแบบก็มี
ความแข็งแรงไม่แพ้กัน แตกต่างที่การสร้างสรรค์ลวดลายเท่านั้น

แบบท�าหน้างาน ได้แก่ คอนกรตีพมิพ์ลาย (Stamped Concrete) 
เป็นการท�าลวดลายและผิวสัมผัสโดยการใช้แม่พิมพ์ปั๊มลงบนคอนกรีต
ที่ยังไม ่แห ้ง ซึ่งมีลวดลายหลากหลายเช ่นลายอิฐหินธรรมชาติ  
โดยมีสีสันหลากหลาย ในโทนธรรมชาติมาร์เบ้ิล เรนเดอร์ (Mable 
Render) เป็นวัสดุพื้นที่เกิดจากการผสมระหว่างซีเมนต์ขาวและ 
หินอ่อนบด ผสานกับเทคนิคการตกแต่งผิวด้วยการกัดกรดจึงให้ผิว
สัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ลื่น มีหลายสีให้เลือกใช้งาน ประกอบกับ
การเซาะร่องหรือการวางเส้นอะลูมิเนียมก็ช่วยสร้างแพทเทิร์นได้หลาก
หลายทั้งลายเรียบหรูหรือเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น

แบบส�าเรจ็รปู มีลักษณะเป็นชิ้นหรือเป็นแผ่น สามารถน�ามาติดตั้ง
ที่หน้างานได้เลย มีท้ังบลอ็กคอนกรตี (Paving Block)ซึ่งสามารถปูบน
พื้นทรายที่บดอัดแน่นแล้วได้เลย มีสีสันและรปูแบบให้เลอืกหลากหลาย
เช่น บล็อกรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายสามารถจัดวางแพทเทิร์นใน
สไตล์โมเดิร์นได้อย่างดี บล็อกผิวสัมผัสธรรมชาติเหมาะกับบ้านสไตล์
เนเชอรัล กระเบื้องเซรามิก ส�าหรับพื้นท่ีจอดรถแนะน�าให้เลือกใช้
กระเบื้องผิวสัมผัสหยาบท่ีมีความแข็งแกร่งทนทานสูง โดยเฉพาะ
กระเบ้ืองแกรนิโต (Granito) เน่ืองจากมีผิวหน้าและเน้ือกระเบื้องเป็น
เนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น หากเกิดการสึกหรอหรือรอยขีดข่วนจะ
สังเกตเห็นได้ยาก หรือจะเป็นกระเบื้องเกรซพอร์ซเลนก็มีความ
แข็งแกร่งไม่แพ้กัน

เอปัส คอนโดมเินยีม พทัยา



30 31

หลังคา มีหน้าที่ส�าคัญที่ช่วยป้องกันแดดฝน เป็นองค์ประกอบ 
ขนาดใหญ่ทีบ่่งบอกสไตล์บ้านและความชอบของเจ้าของบ้านแต่ละคน 
แต่หากวันใดต้องมีการปรับปรุงหลังคา ไม่ว่าจะปรับปรุงเล็กหรือ
ใหญ่ เช่น สกีระเบือ้งไม่สวยเหมอืนเดมิ เกดิการแตกร้าวรัว่ซมึ อยาก
เปลีย่นกระเบือ้งใหม่ ท้ังส ีสไตล์ และรปูทรง คงถึงเวลาเตรียมพร้อม
ว่าจะสามารถปรับปรุงได้ดังใจแค่ไหนกัน

บ้านเราท�าได้หรือไม่ ?

ต้องดกู่อนว่าบ้านเราเป็นแบบไหน เป็นบ้านเดีย่ว ทาวน์เฮ้าส์ หรอื 
อาคารพาณชิย์ หากเป็นบ้านเดีย่วจะไม่ค่อยมปัีญหามากนกั เพยีงแค่
พิจารณาเรื่องสิ่งกีดขวาง เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ และเตรียมพื้นที่
ส�าหรับกองเก็บวัสดุ แต่ถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์หรืออาคารพาณิชย์อาจ
มีข้อจ�ากัดเรื่องหลังคาที่เช่ือมติดกับหลังคาเพื่อนบ้าน ก็ต้องมาดู
ว่าการปรับปรุงหลังคาของเรามีผลกระทบกับเพื่อนบ้านมากน้อย
เพียงใด รวมถึงมีพื้นท่ีให้ติดต้ังน่ังร้านเพียงพอหรือไม่

ปรับปรุงมากน้อยแค่ไหน ?

ปรับปรุงเล็กน้อย

ต้องการให้สีกระเบื้องสวยเหมือนใหม่ สามารถใช้วิธีทาสีทับ
กระเบื้องเดิมทั้งผืนให้ดูสวยงามข้ึนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรื้อเปลี่ยน
กระเบื้องชุดใหม่ 

กรณีเกิดปัญหารั่วซึมเล็กน้อยตามจุดต่างๆ ของหลังคา เช่น 
กระเบื้อง ปีกนกคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปีกนก คสล.) รางน�้า ฯลฯ
สามารถซ่อมแซมโดยการอุดรอยรั่วแล้วทาวัสดุกันซึม หรือใช้แผ่น
เทปส�าหรับปิดทับรอยร่ัว รอยต่อ และทาสตีกแต่งให้สวยงาม

ปรับปรุงค่อนข้างมาก

ส�าหรับปัญหาการรั่วซึมตามรอยต่อหลังคา แนะน�าให้เปลี่ยน
วัสดุและติดตั้งใหม่ให้ถูกต้อง อาจใช้แผ่นปิดรอยต่อปิดทับเพื่อช่วย
ลดปัญหาดังกล่าว

ปัญหารั่วซึมจากการเผยอตัวของกระเบื้องเนื่องจากการมุง 
ไม่ถูกต้อง กรณีนี้ไม่มีผลต่อโครงสร้างมากนัก สามารถแก้ไขได้โดย
การรื้อกระเบื้องแล้วติดตั้งใหม่ 

กรณีเกิดปัญหารอยร้าวที่ค่อนข้างรุนแรงบริเวณครอบต่างๆ 
ของหลังคา อย่างเช่น ครอบสัน ครอบตะเข้สัน และครอบผนัง 
อาจใช้วิธีสกัดปูนครอบออกแล้วท�าครอบใหม่ หรือเปล่ียนมาใช้
ระบบครอบแบบแห้ง (DRYTECH SYSTEM) แทน เพื่อช่วยลดปัญหา
การแตกร้าวรั่วซึมในระยะยาว

หลังคาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ดูโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล 

จึงเป็นธรรมดาที่ใครหลายคนอยากเลือกให้ตรงความชอบ 

และรสนิยมส่วนตัว ความลงตัวท่ีเข้ากันกับตัวบ้านโดยรวม 

โดยเฉพาะเรือ่งโทนสกีเ็ป็นสิง่หนึง่ทีต้่องค�านึงเช่นกัน 

neutral color (สกีลาง)

การตกแต่งบ้านด้วยสโีทน Neutral อย่างสีขาว เทา ด�า น�า้ตาล เบจ หรือ 

ครมี ซึง่ให้ความรู้สกึเรยีบง่ายสบายตา และมกัพบเห็นได้ทัว่ไปนัน้ จะสามารถ

เข้ากนัได้ดกีบักระเบือ้งหลงัคาแทบทกุสี 

Bright color (สสีดใส)

ตวับ้านสสีดใส ไม่ว่าจะเป็นสแีดงสด เหลอืง หรือสีฟ้าสดใส แนะน�าให้เลือก

สกีระเบือ้งหลงัคาในโทนเรยีบง่าย ไม่แข่งกนัเด่น เช่น สีโทนกลาง (Neutral) 

อย่างเช่น สขีาว เทาอ่อน เทาเข้ม รวมถงึสีน�า้ตาลเฉดต่างๆ

Dark color (สขีรมึเข้ม)

สีมืดให้อารมณ์ขรึมเข้มดูเรียบเท่ เหมาะกับกระเบื้องหลังคาโทนสีสว่าง 

เช่น สขีาว เทาอ่อน น�า้ตาลอ่อน หรอืจะเพ่ิมความมสีสัีนด้วยหลังคาโทนสสีด 

เพือ่ให้ภาพรวมของบ้านดไูม่มดืทบึจนเกนิไป

ในทางกลับกัน หากเป็นบ้านที่มีการมุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว อาจใช้

เกณฑ์เดียวกันนี้ในการเลือกสีส�าหรับตัวบ้าน หรือเปล่ียนสีบ้านเพ่ือเปล่ียน

บรรยากาศโดยภาพรวมยังคงเข้ากันอยู่ก็ได้ แต่หากต้องการให้บ้านด ู

โดดเด่นแตกต่างยากจะหาใครเหมือน อาจใช้หลักทฤษฎีสีในการจับคู่ระหว่าง

สีตัวบ้านกับสีหลังคา หรือเลือกขอค�าปรึกษาจากนักออกแบบก็เป็นอีกทาง

เลือกที่น่าสนใจเช่นกัน

หากต้องการเปล่ียนแปลงชนิดกระเบื้อง จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะแป องศาหลังคา น�้าหนักกระเบื้องที่
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจมีผลต่อโครงสร้างหลังคาท่ีต้องปรับเพื่อรองรับ
กระเบื้องใหม่ โดยแนะน�าให้ปรึกษาวิศวกรเพื่อความปลอดภัย

กรณีต้องการเปล่ียนรูปทรงหลังคาหรือจ�าเป็นต้องเปลี่ยน
เนื่องจากปัญหาด้านโครงสร้าง เช่น โครงสร้างแอ่น ผุพัง กรณีทั้ง
สองนี้ต้องใช้งบประมาณ ระยะเวลา และขั้นตอนในการด�าเนินงาน
มากพอสมควร เพราะจะต้องรื้อโครงสร้างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

อยู่หรือโยกย้าย ?

ระหว่างการปรับปรุงหลังคาจ�าเป็นต้องมีการโยกย้ายข้าวของ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ชัน้บนสดุ หากต้องมีการรื้อโครงสร้างของหลังคา 
ด้วยแล้ว แนะน�าให้เตรียมหาที่อยู่อาศัยอื่นชั่วคราว 

ลดความร้อนด้วยหรือไม่ ?

การปรับปรุงหลังคาถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่จะติดตั้งระบบกัน
ความร้อนไปด้วยเลย โดยอาจใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ท�าหน้าที่
สะท้อนรังสีความร้อนมาติดตั้งกับแป หรือเลือกแผ่นสะท้อนความ
ร้อนชนิดที่มีฉนวนในตัว ก็จะช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความร้อนแล้วยังช่วยใน
เรื่องการป้องกันไม่ให้น�้าฝนรั่วซึมหยดเข้ามาในบ้านได้อีกด้วย

เวลาที่เหมาะสม ?

หลีกเล่ียงฤดูฝนจะดีท่ีสุด เพื่อให้ทีมช่างสามารถท�างานได้
สะดวกรวดเร็ว ลดความเส่ียงท่ีจะโดนฟ้าผ่า แต่หากจ�าเป็นต้อง
ปรบัปรงุในหน้าฝนจรงิๆ จะต้องเตรยีมการรับมอืกับปัญหาต่างๆ ให้ด ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการล�าเลียงและกองเก็บวัสดุไม่ให้เกิดความ
เสียหายจากความชื้น

อย ่ างไรก็ตาม หลั งคาเป ็นส ่ วนที่ อยู ่ สู ง ท่ีสุดของบ ้ าน 
การขึ้นไปจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงแต่ละครั้งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 
ดังนั้น ก่อนการปรับปรุงจึงควรขอค�าแนะน�าปรึกษาจากผู้ผลิต
แต่ละราย ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ รวมถึงปรึกษา
วิศวกรถึงเรื่องโครงสร้างและความเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ ปราศจากปัญหาในระยะยาว 

neutral color (สกีลาง)

Bright color (สสีดใส)

Dark color (สขีรมึเข้ม)

getting a neW roof

เรือ่งชวนถามก่อนปรบัปรงุหลงัคาใหม่

HoW to pick roof color

สกีระเบ้ืองหลงัคา เลอืกอย่างไรให้เข้ากบับ้าน
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