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DM HOME ผูนำทางดานการนำเขาเฟอรนิเจอรและ 

สินคาตกแตงบานแบรนดดังระดับโลกที ่ร ู จ ักกันเปน 

อยางดี อาทิ Ralph Lauren Home, Fendi Casa, 

Kartell, SieMatic, Binova, Lefroy Brooks, 

Duravit, Hansgrohe, Kallista และแบรนดชั�นนำ 

อื่นๆ อีกมากมาย 

บร�ษัทภูมิใจที่ไดเปนสวนเติมเต็มใหกับลูกคาที่มองหา 

สิ�งท่ีดีท่ีสุดเพ��อตนเองและคนท่ีทานรัก เราดูแลลูกคาประดุจ

คนในครอบครัว เสมือนเพ��อนที่คอยใหคำปร�กษา และนั�น 

คือสิ�งสำคัญท่ีสุดในการทำธุรกิจน้ี 
 

คุณภาพของสินคา การออกแบบ และฟ�งกชั�นการใชงาน 

ของตัวสินคา ที่ตอบโจทยความตองการอยางครอบคลุม 

เปนสิ�งทำใหเรามีลูกคาเพ��มข�้นอยางตอเนื่อง ลูกคาของ 

เรามีทั �งโครงการจากทางบร�ษัทอสังหาร�มทรัพยและ 

ลูกคาที่เปนผูที่อยูอาศัยเอง นอกจากนั�นเรายังมีทีมงาน 

ท่ีมีศักยภาพในการนำเสนอและเลือกสรรสินคาท่ีเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมของผูอยูอาศัยและการบร�การหลัง 

การขายแบบมืออาช�พที่เร�ยกวา DM TREAT

ปนี้เปนปที่บร�ษัทของเราพัฒนาตัวเองในหลายๆนดาน 

เพ� �อให ท ันกับความเปลี ่ยนแปลงของธุรกิจที ่กำลัง 

เคล่ือนตัวอยางรวดเร�ว ถึงแมเราจะมีผลิตภัณฑพร�เมียม - 

ไฮเอนตมแตเราก็ยังไมหยุดที ่จะสรรหาผลิตภัณฑที ่ 

เพ�ยบพรอมและสมบูรณแบบมาเติมเต็มความตองการ      

ของลูกคาที่กำลังเพ��มมากข�้นเร�่อยๆ 

ภายในปนี้ เรายังไดนำเขาผลิตภัณฑระดับโลกใหมๆ อีก 

หลายแบรนดมและยังไดโปรอารมมกิรเดชมอภิบาลรัตน 

โปรกอลฟระดับโลกทีมชาติไทย มาเปน Brand Ambas-

sador ชวยประชาสัมพันธและรวมสรางสรรคประสบการณ

ใหกับลูกคาของเราอีกแรงหนึ่งดวย

เช�ญพบกับสินคา DM HOME ไดที่

DM HOME ทองหลอ 19 โทร 0 2365 0789 

DM HOME DESIGNER GALLERY ชั�น 3 

สยามพารากอน โทร 0 2610 9955 

DM HOME ภูเก็ต โทร 076 612 687 

DM-HOME.COM

หร�อติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและโปรโมชั�นของ 

DM HOME ไดที่ 

Facebook/DMHOMEBANGKOK

Instagram/DMHOMEBKK.

Lefroy Brooks

SieMatic 

Fendi Casa Guzzini FontanaHansgrohe

Ralph Lauren Home





เพราะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด ดังนั้น 
การออกแบบบรรยากาศภายใน ‘ห้องนอน’ ให้มีความเงยีบ
สงบ มปีรมิาณแสงสว่างทีเ่หมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
จึงส่งผลให้เกิดสภาวะอยูส่บายแก่ผูอ้ยูอ่าศยั โดยหนึง่ใน
ปัจจยัหลกัคอื การเลือกใช้องค์ประกอบด้านการก่อสร้างที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการส่งเสรมิการ
ใช้งานของห้องดงักล่าวให้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ 

ด้วยเหตุดังกล่าว Gyproc จึงออกแบบวัสดุเพื่อตอบโจทย์
การใช้งานแบบครบวงจร ตัง้แต่ (A) ‘GypWall® RO-
BUST’ ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร 
(PARTITION & WALL SYSTEMS) ซึ่งช่วยป้องกัน
เสยีงรบกวน โดยมค่ีากนัเสียงได้มากถึง 50 เดซิเบล* 
มีความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งติดตั้งและปรับเปลี่ยนได้
อย่างง่ายดาย และ (B) ‘Conceal ThermaLine®’ 
ระบบฝ้าเพดานยิปรอค (CEILING SYSTEMS) 
แบบกันร้อนพเิศษทีช่่วยป้องกนัความร้อนได้ถึง 5 เท่า

การออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์เพือ่ให้การใช้งานภายในมี
คณุภาพสงูสดุ การเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพระดับสูง 
มีส่วนส�าคัญไม่น้อยในการขับเน้นให้การถ่ายทอดเสียงมี
ความชัดเจน สมจริง และเกิดอรรถรสที่สามารถเติมเต็ม
ความบันเทิงได้อย่างเต็มอารมณ์ ขณะที่ยังสามารถป้องกัน
เสียงจากภายในไม่ให้ออกไปรบกวนผูอ้ืน่ 

และนี่คือคุณสมบัติทีบ่รรจอุยูใ่นสามผลิตภณัฑ์ของ Gyproc 
ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ตอบโจทย์ดงักล่าวโดยเฉพาะ อนัได้แก่
ระบบผนงัยิปซมั เพือ่กัน้และแบ่งพืน้ทีใ่นอาคาร (PARTI-
TION & WALL SYSTEMS) (E) ‘GypWall® QUIET’ 
ทีอ่อกแบบมาส�าหรบัการป้องกนัเสยีงเพือ่ไม่ให้เสยีงจากภายใน
ห้องออกไปรบกวนส่วนอืน่ๆ ของบ้าน โดยสามารถป้องกนั

‘บ้าน’ ไม่เพยีงแต่จะเป็นสถานท่ีส�าหรบัพกัอาศยัเท่านัน้ แต่
ยงัเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถสร้างความสขุ ความสบาย และเตมิเตม็
พลงัชวีติให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัด้วย นอกเหนอืไปจากห้องนอน 
อนัเป็นพื้นที่ส�าหรับการชาร์ตพลังงานหลังจากการเรียน 
การท�างานและการใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวันแล้ว ห้องน�้าหรือ
แหล่งคนืความสดชืน่ ตลอดจนห้องครวั ห้องเสบยีงทีช่่วยเตมิ
พลงัให้คนในครอบครวัก็มคีวามส�าคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั  

ด้วยเหตน้ีุ Gyproc จงึพฒันาผลิตภณัฑ์ส�าหรบัการใช้งาน
ในพื้นที่ดังกล่าวขึ้นมาโดยเฉพาะ ได้แก่ ระบบฝ้าเพดาน 
ยปิรอค (CEILING SYSTEM) ทีม่ทีัง้รุน่ (H) ‘Conceal 
MR’ หรอืฝ้าเพดานฉาบเรยีบทนชืน้พเิศษ ซึง่มคีวามแขง็แรง 
ทนทาน ไม่เกิดการซึมของน�้า และสามารถลดโอกาสการ
เกดิเชือ้รา เหมาะส�าหรบัการตดิตัง้ทัง้ภายในและภายนอก
ห้องน�า้ รวมไปถงึบรเิวณทีไ่ด้รบัความชืน้มากภายในบ้าน ไป
จนถงึ รุน่ (I) ‘Grid CasoClean® RE’ ฝ้าเพดานท-ีบาร์ 
ทีม่กีารเคลอืบกระดาษมนัเงาพเิศษบรเิวณผวิหน้าของแผ่นฝ้า 
ท�าให้ฝุน่ไม่เกาะ สามารถท�าความสะอาดได้อย่างง่ายดาย 
นอกจากนีย้งัมคีณุสมบตัเิด่นอย่างการไม่ลามไฟและไม่เกิด

ตวัฉนวนโฟมเป็นแบบ EPS Hi-Dense ชนดิไม่ลามไฟ 
อายกุารใช้งานยาวนาน ซึง่เมือ่เทยีบกบัแผ่นยิปซมัทัว่ไป 
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของเคร่ืองปรับอากาศได้ 
30 เปอร์เซน็ต์ 

ไม่เพยีงเท่านี ้Gyproc ยังพฒันาระบบผนงัยปิซมั ยปิรอค 
ส�าหรบักรุทบั (WALL LINING SYSTEMS) ทีป่ระกอบ
ไปด้วย (C) ‘GypLyner® ThermaLine®’ ระบบผนัง
กรทุบัพเิศษทีก่รุทบัด้วยแผ่นยิปซมักนัร้อนพเิศษ หนา 59 
มิลลิเมตร ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกสู่
ภายในอาคารได้ถงึ 8 เท่า ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้มาก
ถึง 39 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยคงความเย็นสบายภายใน
ห้องด้วย รวมถงึ (D) ‘GypLyner® Sound Guard’ 
ระบบผนงักรุทบัทีป้่องกนัเสยีงรบกวนจากภายนอกได้ถงึ 
58 เดซเิบล ด้วยความหนาของผนงัที่กรุทับเพิ่มขึ้นเพียง 
6.2 เซนติเมตร โดยถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ง่าย 
มีความแขง็แรงและทนทาน

เสยีงได้ถงึ 60 เดซเิบล* ด้วยความหนาของผนงัเพยีง 18 
เซนตเิมตร อกีทัง้ยังมคีวามแขง็แรง ทนทาน และรองรับ
น�า้หนกัวตัถแุขวนต่อจดุได้สงู ระบบผนงัยปิซมั ยิปรอค
ส�าหรับกรุทับ (WALL LINING SYSTEMS) (F) 
‘GypLyner® Sound MAXX’ ทีใ่ช้ส�าหรับการกรุทบั
ผนงัเดมิ ช่วยป้องกนัเสยีงได้ถงึ 65 เดซเิบล** นอกจาก
ความคงทน และรับน�า้หนกัต่อจดุได้มากแล้ว ยังตดิตัง้ง่าย
และรวดเร็ว ซึง่ช่วยร่นระยะเวลาการท�างานได้เป็นเท่าตวั 
ปิดท้ายด้วย ระบบฝ้าเพดาน ยปิรอค (CEILING 
SYSTEMS) (G) ‘Gyptone® Reflex Guard’ ทีถ่กู
ดไีซน์ให้มลีวดลายฉลทุรงเรขาคณติเพือ่ท�าหน้าทีซ่บัเสยีง
สะท้อน สามารถดดูซบัเสยีงภายในไม่ให้ออกไปรบกวน
บรเิวณภายนอก โดยมค่ีาซบัเสยีงมากถงึ 70 เปอร์เซน็ต์
เลยทเีดยีว

ควัน พร้อมดไีซน์ทีส่วยงาม ซึง่ช่วยเพิม่มติใิห้กบัตวัห้องได้
อย่างน่าสนใจ 

นอกจากนี ้ยังม ี(J) ‘GypWall® AQUA’ ระบบผนัง
ยิปซัมเพื่อการกั้นและแบ่งพืน้ทีใ่นอาคาร (PARTI-
TION & WALL SYSTEMS) ทีมี่คณุสมบตัพิเิศษคอื
ความสามารถในการป้องกันความชื้น การรั่วซึม และการ
เกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี โดยแผ่นยิปรอค Glasroc H 
OCEAN นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความชื้น
และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดถึงระดับ H1 รวมถึงป้องกัน
การเกิดเชื้อราด้านหน้าแผ่นและในเนื้อยิปซัมแล้ว ยัง
ช่วยลดปริมาณการใช้ยากันซึมให้น้อยลง ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ระบบผนังยิปซัม ยปิรอค ส�าหรับกรุทบั 
(WALL LINING SYSTEMS) ที่น�าเสนอการใช้งาน
อย่างมีคณุภาพผ่านผลติภณัฑ์อย่าง (K) ‘GypLyner® 
DryTop’ ผนงักรทุบัยปิซมักนัชืน้พเิศษ ซึ่งช่วยป้องกัน
การรั่วซึม การเกิดเชื้อรา พร้อมๆ กับการสร้างให้ผนงั
ทนความชืน้ โดยสามารถกรุทบัด้วยกระเบือ้งเซรามคิได้
เหมือนผนงัทัว่ไป

Bedroom Solutions  

Home Theater Solutions

Kitchen and Bathroom Solutions

- ผนงัเดมิก่ออฐิเดมิ
- ระบบผนงัยปิลายเนอร์
  กรทุบัผนงัเดมิ
- แผ่นยปิซมักนัร้อนพเิศษ
  เทอร์มลัไลน์ หนา 59 มม.

GypLyner® 
ThermaLine®

C

- ความหนารวมผนงั 99 มม.
- โครงคร่าวผนงัยปิวอลล์ 
  C49 / U51
- ฉนวนใยแก้วเปลอืย หนา 50 มม. 
  ความหนาแน่น 40K
- แผ่นยปิซมั ยปิรอค ชนดิทนไฟ 
  หนา 13 มม. (ชัน้ใน) 
  และแผ่นยปิซมั ยปิรอค ฮาบิโต้ 
  หนา 12.5 มม. (ชัน้นอก)

GypWall® ROBUST
A

- โครงคร่าวฝ้าฉาบ
  เรยีบ ML50A
- แผ่นยปิโทน

Gyptone® 
Reflex Guard

G

- ความหนารวมผนงั 180 มม.
- โครงคร่าวผนงัแบบ Twin Frame 
  C49 หนา 0.5 มม.
- ฉนวนใยแก้วเปลอืย หนา 50 มม.  
  ความหนาแน่น 24K
- แผ่นยปิซมั ยปิรอค ชนดิทนไฟ หนา 13 มม.       
 (ชัน้ใน) และแผ่นยปิซมั ยปิรอค ฮาบิโต้ 
  หนา 12.5 มม. (ชัน้นอก)

GypWall® 
QUIET

E

- โครงผนงั ยปิวอลล์ 
  C49/U51 ระยะโครง @ 0.40 ม.
- ฉนวนใยแก้วเปลอืย หนา 50 มม. 
  ความหนาแน่น 40K
- แผ่นยปิซมั ยปิรอค ฮาบิโต้ 
  หนา 12.5 มม. (ชัน้ใน) และแผ่น
  ยปิซมั ยปิรอค กลาสรอ็ค เอช โอเชีย่น 
  หนา 12.5 มม. (ชัน้นอก)
- weber.dry top กนัซมึจากขอบปูน
  ขึน้มา 10-20 ซม.
- ตดิกระเบือ้งด้วยกาวซีเมนต์
  weber.tai flex

GypWall® AQUA
J

- โครงคร่าว มอก. ML50A
  ระยะ 1.20 x 0.40 ม.
- แผ่นยปิรอคชนดิทนชืน้ 
  หนา 9 มม.
- ช่องเปิดส�าเรจ็รปู ProServe
  ขนาด 0.60 x 0.60 ม.

Conceal MR
H

Gyproc develops a range of innovative and cutting edge wall,
ceiling and finishing solutions for residential habitats.

*ค่าดังกล่าวเป็นค่าทีไ่ด้จากการประเมนิจากระบบของบรษิทัในเครอืยปิรอค แซง-โกแบง็    
**ค่ากนัเสียงดงักล่าวขึน้อยูก่บัผนงัเดมิ ซึง่ค่าทีแ่สดงมาจากโปรแกรมค�านวณ โดยผนงัเดมิเป็นผนงัก่ออฐิหนา 10 ซม.
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- โครงคร่าว ML50A มอก 
  ระยะ 1.20 x 0.40 ม.
- แผ่นยปิซัมกนัร้อนพิเศษ
  เทอร์มลัไลน์ หนา 59 มม.

Conceal 
ThermaLine®

B

- ผนงัเดิมก่ออฐิเดิม
- ระบบผนงัยปิลายเนอร์
  กรทุบัผนงัเดิม
- ฉนวนใยแก้วเปลอืย หนา 50 มม.
  ความหนาแน่น 24K
- แผ่นยปิซัมยปิรอค ชนดิธรรมดา 
  หนา 12 มม. จ�านวน 2 ชัน้

GypLyner® 
Sound Guard

D

- ระยะเว้นช่องว่างจาก
  ผนงัเดิม 50 มม.
- โครงคร่าวผนงัแบบกรทุบั
  ML50A หนา 0.5 มม.
- ฉนวนใยแก้วเปลอืย 
  หนา 50 มม.
  ความหนาแน่น 24K
- แผ่นยปิรอคดูราไลน์ 2 ชัน้
  2 x 13 มม.

GypLyner® 
Sound MAXX

F

- แผ่นฝ้าเพดานท ี- บาร์ ตัดส�าเรจ็ 
  CasoClean® RE ขอบบังใบ 
  ขนาด 59.5 x 59.5 ซม.
- โครงท ี- บาร์ยปิรอค 32T24

Grid CasoClean® RE
I

- ผนงัเดิม ก่ออฐิ ฉาบปูน
- ระบบผนงักรทุบั ยปิลายเนอร์
  กรทุบัผนงัเดิม
- แผ่นยปิรอคชนดิทนชืน้
  หนา 12 มม.
- weber.dry top กนัซึม
- weber.tai flex กาวติดกระเบ้ือง

GypLyner® DryTop
K

F

G

E

HOME THEATER SOLUTIONS

I

K

KITCHEN AND BATHROOM SOLUTIONS

J

H

KITCHEN AND BATHROOM SOLUTIONS

B

A

C

D

BEDROOM SOLUTIONS
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08 editorial

ในยุคที่การตัดสินใจจากระบบข้อมูลหรือ Big data driven business 
มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการตลาดและการจัดการสมัยใหม่ หลังจากที่ได้
หารือร่วมกันระหว่างคนท�างานในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบต่างๆ งานวิศวกรรม และการจัดการ
ก่อสร้างทุกๆ ขั้นตอน เรามีความคิดว่าบ้านเรายังมีความต้องการสื่อกลาง
ที่ท�าหน้าที่แชร์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในแง่มุมต่างๆ อยู่ 
เพื่อใช้สื่อสารกันเฉพาะคนในวงการก่อสร้าง นั่นเป็นที่มาของ “WORK IN 
PROGRESS” ที่ก�าลังอยู่ในมือของท่านในขณะนี้

เนื้อหาของ WORK IN PROGRESS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส�าคัญอันประกอบไปด้วย

PROjEctS หรือ อีกนัยหนึ่งงานที่เป็น “Work In Progress” ที่อยู่ใน
ระหว่างการด�าเนินการออกแบบและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นขนาด S M L 
หรือ XL เรารวบรวมมาเป็นข้อมูลให้ทราบว่า ใครก�าลังท�าอะไรกันอยู่บ้าง 
พื้นที่ตรงนี้เปิดกว้างให้ทุกๆ บริษัทส่งโครงการของตัวเองเข้ามา ซึ่งทาง
กองบรรณาธิการจะทยอยคัดเลือกโครงการลงเพื่ออัพเดทสถานการณ์
การก่อสร้างของประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่อง

PEOPlE เป็นเรื่องของผู้คนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างตั้งแต่ 
สถาปนิก อินทีเรีย วิศวกร ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวน
ทัศน์ใหม่ๆ หรือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้านของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

BuIldING ทุกๆ ฉบับเราจะน�าเสนอโครงการที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่อง
ของความคิดสร้างสรรค์เชิงสถาปัตยกรรม นวัตกรรมที่ใช้ในการสร้าง ตลอด
จนคุณค่าและมูลค่าด้านอื่นๆ ที่อาคารนั้นๆ มีส่วนเชื่อมโยงกับสังคม

4dFile หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุม
สถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน ตลอดจนภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ 
4dFile เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางกองบรรณาธิการปรับเปลี่ยนมาเป็น WORK IN 
PROGRESS เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของ big data เชื่อว่าข้อมูลในแต่ละฉบับ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานจริงๆ ในการพัฒนาโครงการของตน

WORK IN PROGRESS อยู่ในฟอร์มของสื่อสิ่งพิมพ์ที่จับต้องได้จริงๆ และมี
ลักษณะความเป็น digital content ตามยุคสมัย อ่านแล้วมีความคิดเห็นกัน
อย่างไรส่งเสียงติชมกันเข้ามาได้ พบกันใหม่ฉบับหน้าพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ 
ที่ก�าลังทยอยตามมาเพื่อกระตุ้นความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ไทยโดยเฉพาะ

TexT: PRATARN TeeRATADA

Big 
data is 
Big 
thinking

This is a time when Big data driven business has become increasingly 
significant in the modern marketing and management. Conversations 
with experts and professional practitioners in the construction 
industry, which encompasses architecture, design, engineering and 
every step of the construction process, has led to an agreement that 
Thailand still needs a medium where information and opinions about 
different aspects of construction projects can be shared among 
those in the industry. This very idea gave birth to the “WORK IN 
PROGRESS” you are holding in you hands right now.

To give you a brief introduction, the content of WORK IN PROGRESS 
consists of 4 major sections.

PROjEcTS Bringing together ‘work in progress’ projects of all scales 
ranging from S, M and L to XL that are in the middle of the design 
and construction processes to provide you with the latest updates 
of what’s going on and who’s doing what in the industry. This section 
also welcomes every company to submit their works for the consi-
deration of our editorial team who will select the projects and con-
tinually keep you readers informed about the industry’s current 
situation.

PEOPlE Featuring the stories and points of view of many talented 
individuals in the industry from architects and interior designers to 
engineers, contractors and other experts and professionals and their 
contributions to the developments of construction management, 
be they new technologies, concepts or trends.

BuIldING Every issue of ‘WORK IN PROGRESS’ brings you archi- 
tectural projects that stand out for their architectural creativity,  
innovations and other aspects of their value including the connections 
between these built structures and the society they are a part of. 

4dFile It’s all things material for the making of interior, exterior and 
landscape architecture. From 4dFile to WORK IN PROGRESS, our 
editorial team has developed this content to better resonate with the 
era of big data. We believe that the information we put together in 
each issue will be useful for actual users and practitioners, as well as 
the development of their projects. 

‘WORK IN PROGRESS’ is available in both hard copy and digital 
formats. Lastly, let us know what you think and keep an eye out for 
the next issue that will accompany the many great activities that 
are bringing a great deal of excitement to Thailand’s construction 
industry. 
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Siam Yamato Steel Co., Ltd. (SYS)

Tel. : 0-2586-7777

e-mail : sys@syssteel.com

www.syssteel.com

Steel you can trust

@syssteel                       @syssteel

AStrA 
CommuniCAtion 
ServiCe

เจ้าของ -  Astra Communication 
Service Co,.Ltd.
สถาปนิก - คุณเดือนวาริน ปิงเมือง  
Tel. 086-408-0693
วิศวกรโครงสร้าง - คุณพนิต ศุภศิริลักษณ์ 
(Performax Building Service)

Steel in LifeStyle
อาคารหน ้าตาแปลกแต ่ดู เท ่ล�้ าสมัยนี้  คือ
ที่ท�าการของบริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส จ�ากัด เป ็นบริษัทผู ้น�าตลาดในเรื่อง
บรอดแบนด์ในประเทศไทย ที่ให้บริการอุปกรณ์
ทัง้ FTTx,  Wireless,  ADSL แบบ end-to-end 
เป็นอปุกรณ์เกีย่วกบัการสือ่สาร รวมถงึการใช้งาน 
Internet เพื่อบริการลูกค้าหลากหลายกลุ่ม 
ให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อาคารส�านักงานนี้เป็นทั้งพื้นที่โกดังเก็บสินค้า 
และเป็นที่ท�างานที่น่าอยู่ของพนักงานทุกคน ด้วย
วิสัยทัศน์ของผู ้บริหารที่ เห็นความส�าคัญของ
ทรัพยากรคนมากที่สุด จึงวางแนวคิดเรื่อง
การเป็นส�านักงานที่พนักงานจะมีความสุขที่สุด 
ตลอดเวลาทีท่�างานทีน่ี ่ สือ่สารผ่านการวางฟังก์ชัน่ 
ที่มีพื้นที่พักผ่อน ห้องอเนกประสงค์ ห้องประชุม 
ห้องฟิตเนส ห้องเกมส์ ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย 
ไม่อุดอู้เหมือนส�านักงานทั่วไป  

Steel in Design
ฟังก์ชั่นการใช้งานหลักของอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนของโกดังเก็บสินค้า และส่วนที่ท�างาน 
ของพนักงาน แต่ด้วยพ้ืนที่ที่จ�ากัดจึงต้องออกแบบ
ให้พืน้ทีช่ัน้ล่างนัน้เป็นส่วนของทีจ่อดรถเกอืบทัง้หมด 
แล้วยกส่วนโกดังไปไว้ที่ชั้น 2 ซ่ึงโครงสร้างต้อง
ท�าหน้าที่รับน�้าหนักมากกว่า 3 ตัน ต่อตารางเมตร 
โครงสร้างเสา  คาน  จึงต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ  
บวกกับความต้องการช่วงเสาที่กว้าง โปร่งโล่ง
เรื่องโครงสร้างจึงมีความส�าคัญและเป็นปัจจัย 
อันดับต้นๆ ที่น�ามาคิดออกแบบ

สถาปนกิ วศิวกร รวมถงึเจ้าของโครงการจงึเลอืกใช้ 
โครงสร้างเหล็กรปูพรรณรดีร้อนเป็นโครงสร้างหลกั 
ทั้งหมด เพราะมีความแข็งแรงตอบโจทย์ข้างต้น 
ก่อมลพิษ ฝุ่นควันในระหว่างก่อสร้างน้อย อีกทั้ง 
ยังเข้ากับสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ของอาคาร เข้ากับ 
รูปแบบธุรกิจที่ เป ็นสินค ้าและบริการที่ทันสมัย  
และที่ส�าคัญคือ มีความรวดเร็วในการก่อสร้าง  
ยิ่งเป็นอาคารเพื่อการท�าธุรกิจด้วยแล้ว สร้างเสร็จ 
เรว็เท่าไรยิง่ดี

Steel in Detail
โครงการนี้เลือกใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
Grade Sm520 (High Strength Steel)  
เป็นเหลก็ทีม่คีวามแขง็แรงมากกว่าเหลก็ปกต ิหน้าตดัเหลก็
จึงเล็ก สามารถคุมความหนาเสา คาน ไม่ให้หนาเกินไป 
รวมไปถึงเมื่อคานไม่หนา อาคารก็ไม่สูง ท�าให้สามารถ
สร้างอาคารได้ 4 ชัน้ เพิม่พืน้ทีอ่าคารได้

ด้วยข้อจ�ากัดของพื้นที่การก่อสร้าง และการควบคุม
เสียงและฝุ่นระหว่างการก่อสร้าง โครงการนี้จึงต้อง
มีผู้ช่วยให้ค�าปรึกษา แนะน�าเร่ืองแบบโครงสร้างตั้งแต่ 
ช่วงท�าแบบ เพือ่ให้งานด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ ซึง่วศิวกร 
โครงการได้ใช้บริการ SteeL Solution by SYS 
อกีหนึง่บรกิารของ SYS ทีห่ลายคนอาจยงัไม่ทราบ รวมถงึ
บริการตัด เจาะ เชื่อมตามแบบที่โรงงานก่อนยกติดตั้ง 

ออกแบบไปพร้อมกันกับ

อาคารเหล็กทันสมัย พร้อมประโยชน์สูงสุด 

SteeL
STYLEIN

by

โถงรับรองชั้น 2 โชว์โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน เสริมสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ได้เป็นอย่างดี

READY TO

READY TO

เดือนวาริน ปิงเมือง พนิต ศุภศิริลักษณ์ 

PROJECT 
PNV : PRIME NATURE 
VILLA RESIDENCE
LOCATION 
BANGKOK
BUILDING TYPE 
HOUSE
ARCHITECT 
AyUTT AND ASSOCIATES 
DESIGN: AAd
INTERIOR DESIGNER 
AyUTT AND ASSOCIATES 
DESIGN: AAd
LANDSCAPE DESIGNER 
AyUTT AND ASSOCIATES 
DESIGN: AAd
BUILDING AREA 
900 Sq.M.

โครงการบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลสูง 3 ชั้น 
ด้วยบรรยากาศของทีต่ัง้ทีเ่ป็นธรรมชาตริมิทะเลสาบ 
และความต้องการของเจ้าของโครงการที่ต้องการ
ให้อาคารโดดเด่นสะดุดตาแต่ยังมีความเป็นส่วนตัว 
ผู้ออกแบบจึงจัดวาง mass อาคารออกเป็น 3 ส่วน 
วางเหลื่อมซ้อนกันเพื่อให้เกิดมิติของแสงเงา โดย
แยกกันแต่ละชั้นตามล�าดับการเข้าถึง คือ ส่วน 
public เช่น โถงรับรอง ที่จอดรถ และห้องแม่บ้าน 
ส่วน semi-public เช่น บริเวณนั่งเล่น สระว่ายน�้า 
และห้องรับแขก และส่วน private เช่น ห้องนอน
ใหญ่ และลานวิปัสสนาบนดาดฟ้า บริเวณหลังคา
ถูกดัดแปลงเป็นสวนผักออร์แกนิก ที่นอกจากจะ
ช่วยลดทอนความแข็งของรปูทรงอาคารแล้ว ยงัช่วย
ลดอณุหภมูจิากการดดูซบัความร้อนทีแ่ผ่จากด้านบน
อาคาร ตวัอาคารห่อหุม้ด้วยแผง façade บานเฟ้ียม
ท�าจาก Perforated Aluminium Panel เจาะรู
คละขนาดและสามารถเปิดปิดได้ เพื่อสร้างเงา
ตกกระทบบนพื้นผิวอาคาร ควบคุมปริมาณแสง 
และก�าหนดมุมมองให้ตรงกับความต้องการใน
แต่ละพื้นที่ใช้สอย

Ayutt 
And 
AssociAtes 
design: 
AAd

บ้านหลงัใหม่ส�าหรบัรองรบัการขยบัขยายครอบครวั
หลงันีส้ร้างบนทีด่นิเดยีวกนักบับ้านเดมิ ผูอ้อกแบบ
จงึวางตวับ้านทัง้สองหลงัในแนวขนานกนั คัน่กลาง
ด้วยสระว่ายน�้าของบ้านเดิมที่ท�าหน้าที่เชื่อมต่อ
พื้นที่ระหว่างบ้าน ช่วยสร้างระยะของมุมมองให้
ห่างออกจากกนั โดยไม่ท�าให้รูส้กึอดึอดัและยงั
มองเหน็ถึงกันได้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
นอกจากนี้พืน้ทีย่งัรายล้อมด้วยต้นไม้ สถาปนกิจงึ
เปิดช่องเปิดให้เห็นความร่มรื่นทุกทิศทาง เว้นด้าน

AnonyM

This new house for an extended family is 
located on the same property as the owner’s 
old home. The two residences stand in a 
parallel orientation and are separated by a 
swimming pool, which exists as a part of the 
original residential program. This communal 
area also connects, and at the same time 
contributes, to the visual divide between 
the two residences. It lessens the congestion 
of the program and allows for the family 
members to see and interact with each other. 
Surrounded by the green of the trees and 
garden, the space embraces the succulence 
from all directions except for the west-facing 
wall. The allocation of restrooms and storage 
rooms that help to filter the afternoon heat 
are intentional. Exposed concrete was brought 
in to reflect the owners’ taste and preference 
for sleekness and simplicity. Black aluminum 
panels wrap the exterior wall to maximize 
the privacy while natural light and wind are 
still allowed to make their presence within 
the house.

anonymstudio.com 

PROJECT
bAAn
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
HOUSE
ARCHITECT 
ANONyM
INTERIOR DESIGNER 
ANONyM
LANDSCAPE DESIGNER 
ANONyM
STRUCTURAL 
ENGINEER  
wERAVAT TUDTONG
CONTRACTOR 
SNT
BUILDING AREA 
550 Sq.M.

ทิศตะวันตกที่เป็นผนังทึบ รวมทั้งวางการใช้งาน
ของห้องน�้าและห้องเกบ็ของไว้เพือ่ช่วยกนัความร้อน
ในตอนเยน็อีกชั้นหนึ่ง วัสดุคอนกรีตเปลือยถูกน�า
มาใช้เพื่อสื่อถงึรสนยิมของเจ้าของบ้านทีช่ืน่ชอบ
ความเรยีบเนีย้บและสะอาด ผนังภายนอกถูกหุ้ม
ด้วยแผงอะลูมิเนียมสีด�าเพื่อช่วยบดบังมุมมองจาก
ภายนอก โดยที่แสงและลมยังสามารถลอดผ่าน
เข้าไปในบ้านได้

This three-story residential project stands 
out for its lakeside location. One of the 
demands from the project’s owner was that 
while the building should be visually distinc-
tive, it had to also offer dwellers a sense of 
privacy. The architect divided the architec-
tural mass into three different parts with 
different levels of accessibility. The public 
area includes the reception foyer, parking 
area and maid’s room while the semi-public 
space of the house is comprised of the living 
area, swimming pool and reception room. 
The private area encompasses the master 
bedroom, rooftop meditation ground and 
garden where organic vegetables are grown. 
Not only does the green space at the top of 
the building help to decrease the tempera-
ture with its heart absorption abilities, but it 
also lessens the stiffness of the architectural 
form of superimposed rectangular masses. 
The architecture is cladded with a series of 
sliding laths made of Perforated Aluminum 
Panels, which bear the details of randomized 
hole sizes while the panels themselves can 
be closed and opened. What this façade 
brings to the building’s exterior surface is the 
reflected shadows and a controlled amount 
of light within the interior space. It also helps 
to define the perspective that best suits the 
demands of each functional space.

aad-design.com
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Life amid the arid climate and the geography 
of Thailand’s northeastern region has forced 
its people to develop a body of knowledge 
and culture from the limited resources that 
they have, consequentially giving birth to a 
way of life that is both unique and special. 
The spirit of Isaan can be seen from the 
coexistence of community and trees, such 
as the way that activities take place in the 
spaces under trees that allow for people to 
easily participate and the circulation under 
the elevated floors of traditional stilt houses. 
Such characteristics are materialized into 
the design of the project that facilitates 
interaction between the space and users. In 
addition to its visually striking features, the 
communicating façade at the front of the 
building serves as a tool to help promote 
and inform the general public about TCDC 
Khon Kaen’s news and activities.

a49.com

archi.smith

จากสภาพแวดล้อมอันแห้งแล้งของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ท�าให้ชาวอีสานพัฒนาองค์ความรู้
และวัฒนธรรมจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้
กลายเป็นวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และความพิเศษ
ในแบบฉบับของตัวเอง เช่น การอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนและต้นไม้ ด้วยการใช้พื้นที่ใต้ร่มเงาในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย หรือรูปแบบการสัญจรผ่านใต้ถุนระหว่าง
แต่ละบ้านโดยไม่มีรั้วกั้นขวางเพื่อหลบแดดขณะ
พบปะกัน ซึ่งผู้ออกแบบได้น�าแนวคิดของการยก
ใต้ถนุบ้านและการท�ากจิกรรมใต้ต้นไม้ มาออกแบบ
พื้นที่ของโครงการเพื่อให้เอื้อต่อการเชื่อมโยง
และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานในโครงการ 
รวมทั้ง façade ด้านหน้าอาคารที่สามารถแปร
อักษรได้ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการสู่ผู้คนภายนอก

ARcHitects 49

บ้านพักอาศัยหลังใหม่เพื่อรองรับการขยับขยาย
ของครอบครัว ตั้งอยู่บนที่ดินเดิมซึ่งมีบ้านอยู่ใน
บริเวณเดียวกันแล้วถึง 2 หลัง จากพื้นที่ก่อสร้าง
ที่ติดกับบ้านเดิม ท�าให้ลักษณะที่ตั้งของบ้านใหม่
เป็นทรงแคบยาว โดยในจุดที่แคบที่สุดนั้นมีระยะ
เพียง 10.5 เมตร ทีมผู้ออกแบบจึงวางผังอาคาร
ให้บางส่วนของบ้านแยกออกจากกันเท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อให้เกิดช่องว่างส�าหรับคอร์ทยาร์ด ที่ช่วยเพิ่ม
การระบายอากาศและแสงธรรมชาติให้กับพื้นที่
แคบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากบริบทของตัวเมือง
ที่มีความหนาแน่นมาก อีกทั้งที่ดินฝั่งตรงข้าม
ที่ก�าลังจะพัฒนาเป็นอาคารสูง จึงต้องค�านึงถึง
ต�าแหน่งของช่องเปิดเป็นพิเศษเพื่อรักษาความ
เป็นส่วนตัว ด้วยการก�าหนดมุมมองทั้งจากภายใน
และภายนอก รวมทั้งปัญหาจากนกพิราบจ�านวน
มากในพื้นที่ ซึ่งสถาปนิกเลือกใช้การออกแบบราย
ละเอียดและพื้นผิวเพื่อป้องกันให้นกมาเกาะที่ตัว
บ้านได้น้อยที่สุด

PROJECT
S1 RESIDENCE
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
HOUSE
ARCHITECT 
archi.smith
INTERIOR DESIGNER 
archi.smith
STRUCTURAL ENGINEER 
PIPAT SUPASUNTITIGUL
BUILDING AREA 
560 Sq.M.

PROJECT
TCDC KHON KAEN
LOCATION
KHON KAEN
BUILDING TYPE 
EDUCATION
ARCHITECT 
ARCHITECTS 49
INTERIOR DESIGNER 
INTERIOR 
ARCHITECTS 49
LANDSCAPE DESIGNER  
LANDSCAPE 
ARCHITECTS 
Of BANGKOK
STRUCTURAL ENGINEER  
ARCHITECTURAL 
ENGINEERING 49
BUILDING AREA 
1,500 Sq.M.

range being 10.5 meters. The floor plan was 
designed to separate only where neces-
sary, creating a space for the courtyard 
that helps to enhance the ventilation and 
presence of natural light within the rather 
compact interior space. The density of the 
surrounding urban context is also one of the 
issues that needed to be addressed with the 
opposite land waiting to be developed into a 
high-rise building. As a result, the location of 
the openings was something that had to be 
carefully considered in order to preserve the 
privacy of the residents and was achieved by 
indicating both the inside-out and outside-
in perspectives. Another problem of the 
site was the disturbance from a large flock 
of pigeons living nearby the area, which 
caused the architect to design the architec-
tural details and exterior surface in a manner 
that helps to keep the birds away from the 
house.

facebook.com/archi.smith.architects

This new residence for the new addition 
of an extended family is located on a piece 
of land that already accommodated two 
houses. The plot of land where the new 
home was built is adjacent to one of the 
houses, contributing to the long and nar-
row shape of the land with the narrowest 
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เนื่องจากสมาคมเวียดนามปัจจุบันนั้นอยู่ในตึกแถว
ขนาดเลก็ ซึง่ไม่เพยีงพอต่อการขยายตวัและรองรบั
กิจกรรมต่างๆ ในอนาคต พื้นที่ใหม่ส�าหรับคนไทย
เชือ้สายเวยีดนามแถบอสีานตอนบนนี ้จงึมเีป้าหมาย
เป็นศูนย์กลางที่รวมไว้ทั้งที่ท�าการสมาคม พื้นที่
อเนกประสงค์ภายใน - กลางแจ้ง พืน้ทีเ่รยีนภาษา 
และสถานประกอบกิจกรรมทางศาสนา ผูอ้อกแบบ
วางผงัอาคารแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง เว้นพืน้ทีต่รงกลาง
ส�าหรับการจัดกิจกรรมเชื่อมยาวจากด้านหน้า
โครงการไปจนถึงส่วนที่เป็นวัดด้านหลัง โดยมี
บ่อน�้าเล็กๆ เป็นแนวแกนดึงสายตาคนที่เข้ามา
ในอาคาร ตัวสถาปัตยกรรมมีลกัษณะคล้ายคลงึ
กบัรปูแบบสถาปัตยกรรมจีน แต่เวียดนามนั้นจะมี
ลักษณะที่อ่อนช้อยกว่า ซึ่งจะเห็นจากเส้นโค้งมน
ปลายอาคาร อิฐ กระเบื้องดินเผา และกระเบื้อง
หินถูกเลือกมาใช้เป็นวัสดุหลักเพื่อเพิ่มความสงบ
นิ่งให้อาคารมากยิ่งขึ้น

อาคารพาณิชย์และโกดังเก็บสินค้าเก่าได้รับการ
ปรับปรุงเป็นโชว์รูมขายและศูนย์บริการของ 
Kawasaki เพือ่รองรบัความต้องการรถมอเตอร์ไซค์
บิก๊ไบค์ทีเ่พิม่สงูขึน้ในจงัหวดัแพร่และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
ทีมสถาปนิกออกแบบโครงการดังกล่าวให้แตกต่าง
ไปจากโชว์รมูอืน่ๆ ด้วยการแบ่งพืน้ทีแ่ละทางสญัจร
เข้าออกระหว่างโชว์รูมขาย ศูนย์บริการ และ

Since the Vietnam Association of Thailand’s 
current location is a small shophouse that 
won’t be able to accommodate future expan- 
sion and activities, the new space for the 
community of upper northeastern Thais of 
Vietnamese descent aims to function as the 
headquarters of the association’s opera-
tions.The new program houses indoor and 
outdoor multifunctional spaces, language 
learning rooms and an area where religious 
ceremonies take place. The floor plan divides 
the building into two wings. The activity 
ground at the center physically links the 

PROJECT
KAwASAKI SHOwROOM
LOCATION
PHRAE
BUILDING TYPE 
SHOwROOM
ARCHITECT 
COLLECTIVE STUDIO
INTERIOR DESIGNER 
COLLECTIVE STUDIO
LANDSCAPE DESIGNER 
COLLECTIVE STUDIO
BUILDING AREA 
600 Sq.M.

ARcHitects 
tRAct

PROJECT
VIETNAM ASSOCIATION 
Of THAILAND
LOCATION
SAKON NAKHON
BUILDING TYPE
BUILDING COMPLEX
ARCHITECT
ARCHITECTS TRACT
INTERIOR DESIGNER
ARCHITECTS TRACT
LANDSCAPE DESIGNER
ARCHITECTS TRACT
BUILDING AREA 
828 Sq.M.

collective studio

project’s front to the temple located further 
to the back of the property. A small pond at 
the center of the project is placed to draw 
visitors’ attention to the building. Stylistically, 
the building bears certain resemblances to 
Chinese Architecture but with more delicate 
details from curved lines that define the 
building’s silhouette through the use of main 
materials such as bricks, ceramic and stone 
tiles, both of which contribute to the tran-
quility of the structure’s physical appearance.

architectstract.com

ร้านกาแฟออกจากกัน เพื่อให้สะดวกต่อการ
บริหารพื้นที่ แต่ยังสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
ภายในอาคาร รวมทัง้เลอืกใช้การตกแต่งในรปูแบบ 
industrial loft และวัสดุ เช่น อิฐ คอนกรีตขัดมัน 
และโครงถักเหล็ก เพื่อให้ความรู้สึกเหมือนโรงงาน
เก่าในยุค 1950 ซึ่งช่วยขับเน้นสีเขียวของแบรนด์ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์รถบิ๊กไบค์ที่ทันสมัยให้โดดเด่น
ยิ่งขึ้น

An old commercial building / warehouse 
turned Kawasaki’s sales gallery and service 
center is the result of an attempt to fulfill 
the growing demands of Big Bike users in 
Prae province and the nearby area. The archi-
tect’s intention was to differentiate the pro-
ject from other buildings with similar pro-
grams. The spaces and circulation of the 
sales gallery, service center and a café are 
visually separated, granting greater con-
venience in spatial management while the 
connection and accessibility between the 
three functionalities is facilitated through 
the interior space. The industrial loft deco-
ration was employed through the use of 
materials such as bricks, exposed concrete 
and steel trusses that are reminiscent of 
the mood and tone of factories from circa 
the 1950s with the architectural composi-
tions that complement the brand’s corporate 
green and its powerful two-wheeler products.

collectivestudio.biz
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อาคารส�านักงานใหม่ส�าหรับรองรับการขยายตัว
ของบริษัท ไทย โคโคนัท ในอีก 5 ปีข้างหน้าแห่งนี ้
เกิดจากการตีความผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าว
ของบริษัท ทีม่ทีัง้ความเป็นไทยและความทนัสมยั 
ในตวั ให้เป็นภาพรวมของอาคารที่มีการใช้สอยสะดวก 
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ด้วยการ
แบ่งพื้นที่ตามความสัมพันธ์ในการท�างานระหว่าง
แต่ละแผนก โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ
และฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางส�าหรับพักผ่อนที่เป็นโถงสูง
ต่อเนื่องกัน 3 ชั้น ภายในกรุด้วยวัสดุไม้ ช่วยสื่อ
อัตลักษณ์ขององค์กรและแสดงความเป็นธรรมชาติ 
ควบคู่กับกระจกเพื่อดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ 
ภายในและเปิดมุมมองสู่สวนภายนอกในเวลาเดียวกัน

This new office building plans to accommo-
date the company’s future expansion over 
the next five years. The project’s architecture 
is the result of the architect’s interpretation of 
the company’s coconut products. Embodying 
both Thai and modern characteristics, the 
building was materialized to meet users’ 
need within the space that is compartmen-
talized into different departments including 
accounting, procurement, sales and product 
research and development. The communal 
area where staff are welcomed to rest and 
relax is a spacious three-story-high space with 
an interior cladded with wood, signifying the 
organization’s identity while reflecting the 
significance of nature as a major part of the 
company’s products and philosophy. The 
transparency of the glass helps to bring 
natural light into the interior and open the 
space to the outside surroundings.

dbalp.com

dBAlP

PROJECT
THAI COCONUT OffICE
LOCATION
NONTHABURI
BUILDING TYPE
OffICE
ARCHITECT 
DUANGRIT BUNNAG 
ARCHITECT LIMITED 
(DBALP)
INTERIOR DESIGNER 
DUANGRIT BUNNAG 
ARCHITECT LIMITED 
(DBALP)
LANDSCAPE DESIGNER 
DUANGRIT BUNNAG 
ARCHITECT LIMITED 
(DBALP)
STRUCTURAL ENGINEER 
RKV ENGINEERING CON-
SULTANT
BUILDING AREA 
3,500 Sq.M.

The design of the resort on a southern island 
of Cambodia combines the local way of life 
within the interior space that answers to 
various functionalities and users behaviors. 
The main facility is located on a terraced 
land, resonating with the culture and archi-
tectural characteristics of the local fishing 
community. The restaurant is nestled within 
the luscious mass of trees that originally ex-
isted on the site, conveying the relationship 
between nature and the Cambodian people. 
The design of the spa incorporates the 
tales of water and its connection to life and 
purification through the shapes and forms 
of bubbles, water drops and rays of light that 
shine through the water. Natural stone was 
used to facilitate the flow between the inte-
rior and exterior spaces, physically and spiri-
tually corresponding with the archipelago 
context of the site and abundant presence 
of trees and rocks. Design-wise, the stone 
also accentuates the details of old wooden 
furniture and its implications of the passing 
of time and the decorative details of rattan, 
which is one of the island’s local materials.

facebook.com/dimensional
interpretationstudio

โครงการรีสอร์ทบนพื้นที่เกาะทางใต้ของกัมพูชา 
ที่ผู้ออกแบบน�าเอาวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นมา
ผสมผสานกับงานออกแบบภายในให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 
ส่วนอาคารหลัก (main facility) ที่อาคารมี
ลักษณะเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันเป็นระดับ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของ
ชาวประมงพื้นถิ่น ห้องอาหารที่วางตัวกลมกลืน
อยู่กับหมู่ต้นไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ ถ่ายทอดแนวคิด
ของความผูกพันระหว่างชาวกัมพูชาและธรรมชาติ 
รวมทั้งสปาที่น�าเรื่องราวและคุณสมบัติของน�้าที่สื่อ
ถึงความเกี่ยวพันกับการช�าระล้างและชีวิต มาใช้
เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ เช่น ฟองอากาศ 
หยดน�้า และเส้นแสงที่ส่องผ่านน�้า ในส่วนของ
การเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้แนวคิดสัมพันธ์กับบริบท
ของพื้นที่ที่เป็นเกาะซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้
และโขดหินจ�านวนมาก ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้
หินธรรมชาติเพื่อสร้างความต่อเนื่องจากภายนอก
เข้าสู่พื้นที่่ภายใน และยังช่วยขับเน้นเฟอร์นิเจอร์
ไม้เก่าที่สะท้อนถึงกาลเวลา รวมถึงหวายอันเป็น
วัสดุท้องถิ่นให้ดูสะดุดตายิ่งขึ้น 

PROJECT
SIX SENSES KRABEy 
ISLAND
LOCATION
KRABEy ISLAND, 
CAMBODIA
BUILDING TYPE 
HOTEL & RESORT
INTERIOR DESIGNER 
DIN STUDIO

diMensionAl 
inteRPRetAtion 
(din studio)
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โครงการ clubhouse ของหมูบ้่านจดัสรร The Sky 
ถกูออกแบบเพือ่ให้โครงการดทูนัสมยั เหมาะกบั
กลุม่ลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป ประกอบไปด้วยห้องออก
ก�าลงักาย พืน้ทีน่ัง่เล่นทัง้ภายในและภายนอก ด้วย
ข้อจ�ากดัของขนาดพืน้ที ่สถาปนกิจงึออกแบบให้
พืน้ทีภ่ายในมลีกัษณะเปิดโล่งและต่อเนือ่งถงึกนั 
สามารถใช้งานในพื้นที่ได้อย่างไม่อึดอัดโดยเชื่อม
พื้นที่นั่งเล่นด้านล่างกบัห้องออกก�าลงักายด้านบน
ด้วยระดบัต่างๆ ทีส่ามารถใช้งานได้หลากหลายรปูแบบ
ตามความต้องการของแต่ละคน พืน้ทีภ่ายในกรดุ้วย
ระแนงอะลมูเินยีมสขีาวทีค่่อยๆ บดิองศาไล่จากแนว
ตัง้สูแ่นวนอน ช่วยกรองแสงธรรมชาตแิละเปิดมมุ
มองสูส่วนทีอ่ยูฝ่ั่งตรงข้าม

The renovation of the clubhouse of The Sky, 
a suburban housing estate, boasts a program 
that contains a fitness room and indoor and 
outdoor recreational areas. The modernized 
space aims to better resonate the users’ tastes 
and preferences. With the limitations of space, 
the architect designed the interior to be open 
and physically connected, effectively maxi-
mizing the functionality of the space. The 
design links the recreational area at the ground 
floor to the fitness room on the upper floor 
with different levels of space that serve 
different functional demands. The interior 
was cladded with a series of white aluminum 
laths that spiral from the vertical to horizontal 
axes while serving as a filter for the natural 
light and opening the space up to the luscious 
garden outside. 

design-in-motion.net

PROJECT
THE SKy CLUBHOUSE
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
CLUBHOUSE
ARCHITECT 
DESIGN IN MOTION
INTERIOR DESIGNER 
DESIGN IN MOTION
LANDSCAPE DESIGNER 
DESIGN IN MOTION
STRUCTURAL ENGINEER  
wARAT SUTHIPORNOPAS
BUILDING AREA 
250 Sq.M.

design 
in Motion

With the Expressway Authority of Thailand 
planning to develop the organization’s un-
used land into an office building that cen-
tralizes all the authority’s operations, created 
is a series of curved lines that correspond to 
the client’s corporate identity through the 
project’s architectural design derived from 
the adaptation of the organization’s logo. 
Constructed from glass and prefabricated 

design 103 
inteRnAtionAl

PROJECT
EXPRESSwAy 
AUTHORITy Of 
THAILAND 
MANAGEMENT 
CENTER BUILDING
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
OPERATION BUILDING
ARCHITECT 
DESIGN 103 
INTERNATIONAL
INTERIOR DESIGNER  
INTERIOR 
ARCHITECTURE 103
LANDSCAPE DESIGNER  
REDLAND-SCAPE  
IXORA DESIGN
STRUCTURAL ENGINEER  
wISE PROjECT 
CONSULTING
BUILDING AREA 
108,000 Sq.M.

concrete slabs, the design dictates the ele-
ment of transparency and density of the 
exterior shell brought about by two materials, 
which are used on different sides of the 
building. The sun protection panels are also 
utilized to welcome natural light into the 
space while lessening the amount of heat 
coming into the interior. 

d103group.com

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ต้องการ
พฒันาพืน้ทีข่ององค์กรทีย่งัไม่มกีารใช้ประโยชน์
ให้เป็นอาคารทีร่วมศนูย์การบรหิารสัง่การและศนูย์
ควบคมุทางพเิศษทกุเส้นทางเข้าไว้ด้วยกนั รปูทรงของ
อาคารเกิดจากการปรับรูปแบบของตราสัญลักษณ์ 
กทพ. เกิดเป็นเส้นโค้งที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ขององค์กร เปลือกอาคารเลือกใช้กระจกและผนัง
คอนกรีตส�าเร็จรูปวางสลับกัน โดยก�าหนดให้มี
การใช้วสัดโุปร่งใสและทบึทีว่างตวัแตกต่างกนัใน
แต่ละทศิ ควบคูก่บัการใช้แผงบงัแดดเพือ่เปิดรบั
แสงธรรมชาตแิละลดปรมิาณความร้อนเข้าสูอ่าคาร 
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The Studio Park (Thailand) is a film studio 
facility whose global standard comes with 
the concept ‘Imagination needs Space’ 
which was materialized into the design of 
the building space and interior decoration. 
The spaces are defined and determined by a 
series of lines brought about by a number of 
materials such as the painted steel structure 
that indicates the ceiling level and serves 
as the frame where the lighting system is 
installed. Expanded metal mesh and painted 

โครงการ The Studio Park (Thailand) สตูดิโอ
ถ่ายท�าภาพยนตร์มาตรฐานระดับสากล ที่มา
พร้อมกับแนวคิด “Imagination needs space” 
ซึ่งทางผู้ออกแบบได้น�าแนวคิดนี้มาใช้ร่วมกับ
การออกแบบสเปซและการตกแต่งภายในของ
โครงการ โดยใช้เส้นสายของวัสดุเป็นตัวก�าหนด
ขอบเขตของพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงเหล็กท�าสีเหนือ
ศีรษะ ที่นอกจากจะแสดงแนวระดับฝ้าแล้ว ยังท�า 
หน้าที่เป็นโครงส�าหรับติดตั้งระบบแสงสว่างด้วย 
ในส่วนของผนงัผูอ้อกแบบเลอืกใช้ตะแกรงเหลก็ฉกี
และแผ่นเหล็กฉลุลายท�าสี ซึ่งง่ายต่อการปรับปรุง
และเพิ่มเติมการใช้งานในอนาคต ควบคู่กับการ
ใช้กระจกเพื่อสร้างมิติของแสงเงาให้โดดเด่น 
พร้อมทั้งมอบจินตนาการผ่านมุมมองใหม่ๆ ให้กับ 
ผู้ที่เข้าไปใช้งาน

FARs studio PROJECT
THE STUDIO PARK 
(THAILAND) 
LOCATION
SAMUT PRAKAN
BUILDING TYPE 
STUDIO
INTERIOR DESIGNER 
fARS STUDIO
BUILDING AREA 
430 Sq.M.

perforated steel plates are employed as the 
walls, offering convenience in terms of both 
future refurbishment and expansion. The 
interior elements are complemented by the 
use of glass that creates distinctive dimen-
sions allowing for light and shadow to be 
brought into the space and the users imagi-
nations in new and unexpected ways.

farsstudio.com

The riverfront factory situated next to the 
Khwae River was the subject of the design 
and construction workshop participated 
in by a group of architecture students. 
Ultimately, the actual buildings conceived 
from the workshop will give birth to a new 
travelling destination and small-scale resort 
called ‘Satha Na Karn.’ The locally available 
materials such as bamboo are the project’s 
principle material. Usually thrown away and 
regarded as scrap materials, the crooked 
bamboo stems are used for the construction 
of the roof’s purlins to create the naturally 
undulating form of the building. The natural 
form of the material resulted in the configu-
ration of the wood joints that are different 
from most bamboo structures. With the 
wider span, the structure constructed from 
bamboo stems and tarpaulin helps to shelter 
the ground area from the sun and rain. 

hypothesis.co.th

PROJECT
SATHA NA KARN
LOCATION
KANCHANABURI
BUILDING TYPE 
wORKSHOP
ARCHITECT 
HyPOTHESIS fEATURING
THOR. KAICHON
INTERIOR DESIGNER   
HyPOTHESIS
LANDSCAPE DESIGNER 
CHON SUPAwONGSE
STRUCTURAL ENGINEER  
BASIC DESIGN 
APICHART RUKSA
BUILDING AREA 
700 Sq.M.

โรงงานไม้ริมแม่น�้าแควที่เป็นอาคารตั้งต้นส�าหรับ
การท�ากิจกรรมออกแบบและลงมือก่อสร้างจริง
ส�าหรับนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งท้ายที่สุด
อาคารต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมนี้จะรวมกัน
กลายเป็นจดุแวะพกัและสถานตากอากาศขนาดเลก็
ภายใต้ชื่อโครงการ “สถา ณ กาญจน์” ส�าหรับ
โรงงานไม้นี้มีไม้ไผ่เป็นวัสดุพื้นฐาน เนื่องจากเป็น
วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะไม้ไผ่รูปร่าง
โก่งงอ ที่มักถูกคัดทิ้งจากการคัดวัสดุโดยทั่วไป 
ได้ถูกน�ามาใช้เป็นแปหลังคาของอาคาร เกิดเป็น
รูปทรงอาคารโค้งตามธรรมชาติของวัสดุ ควบคู่กับ
การใช้ผ้าใบเพื่อกันแสงแดดและฝน

HyPotHesis
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อาคารส�านักงานแห่งใหม่ของ Addlink Co.,Ltd. 
ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคาร mixed-use เพื่อ
ให้ตอบสนองกับฟังก์ชั่นและไลฟ์สไตล์ของคน
รุ่นใหม่ ที่ต้องการสถานที่ส�าหรับรองรับการท�า
กิจกรรมที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ผู้ออกแบบ
เลือกใช้แนวคิดของการเชื่อมโยงระหว่างฟังก์ชั่น
ในอาคารกับวัสดุตกแต่ง สีสัน พื้นผิว และ
อัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อสร้างผลงานออกแบบ
ที่มีความกลมกลืนและลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกใช้วัสดุปูนเปลือยลายไม้สีอ่อนควบคู่กับ
อิฐสีธรรมชาติ เพื่อสื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
วัสดุธรรมชาติและวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ การ
ประยุกต์ใช้สีตัดกันของส้มและด�าซึ่งเป็นสีตรา
สัญลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งเส้นสายและรูปทรง
โมเดิร์นในบรรยากาศเป็นมิตร ที่ปรากฏในทุก
พื้นที่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร พื้นที่ท�างาน 
ไล่เรียงไปจนถึงส่วนพักอาศัยชั้นบนสุด 

PROJECT
ADDLINK COMPLEX
LOCATION
UBON RATCHATHANI
BUILDING TYPE 
OffICE
ARCHITECT 
KATAwUT HANCHUwONG
INTERIOR DESIGNER 
VATCHARAPOL 
  KEAwVICHIT 
PLOyCHOMPU 
  PRUKTHARATHIKUL
LANDSCAPE DESIGNER 
SUTIDA wONGTHIEMCHAI
STRUCTURAL ENGINEER 
PARINyA CHAISODA
CONTRACTOR 
TAwATCHAI fURLINE   
  CO.,LTD.
BUILDING AREA 
2,513 Sq.M.

Addlink’s new headquarters was designed 
to function as a mixed use building whose 
program offers functionalities that better 
resonate with the lifestyles of modern-day 
users. With the space that accommodates a 
wide array of activities, the architect worked 
with a concept that highlights the connec-
tivity between interior functionalities and 
decorative materials including colors, sur-
faces and the corporate identity resulting in 
an end result that is a perfectly harmonized 
piece of architecture. The use of exposed 
concrete with light color wood patterns and 
the natural tones of the bricks collectively 

inteRioR 
ARcHitectuRe 103

This medium-sized community mall aims to 
function as a space for families and friends 
to spend time and enjoy activities outside of 
their homes and workplaces. The outdoor 
space is designed to have a feel similar to 
a backyard garden. While the descending 
architectural form and height is created to 
bring natural light into the area. With the 

โครงการ community mall ขนาดกลางในบริเวณ
ชมุชน ท�าหน้าทีร่องรบัผูใ้ช้งานทีเ่ป็นครอบครวัและ
กลุม่เพือ่นให้มาท�ากจิกรรมร่วมกนัได้นอกเหนอืจาก
ทีบ้่านและทีท่�างาน โดยทมีออกแบบก�าหนดสดัส่วน
พื้นที่ outdoor ให้มีพื้นที่มากเพื่อท�าหน้าที่เสมือน
เป็นสวนหลงับ้านให้กบัผูใ้ช้ รวมทัง้ออกแบบรปูทรง
และความสูงของอาคารให้ลดหลั่นกันไปเพื่อช่วย
น�าแสงธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ ภายในโครงการเน้น
ร้านอาหารเป็นหลัก และจัดสรรพื้นที่ขายให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่า ด้วยการ
หันหน้าร้านทุกร้านเข้าหาด้านหน้าโครงการ
และคอร์ทภายใน

iF 
(integRAted 
Field)

PROJECT
wAyLA wANG
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
COMMUNITy MALL
ARCHITECT 
If (INTEGRATED fIELD)
INTERIOR DESIGNER 
If (INTEGRATED fIELD)
LANDSCAPE DESIGNER 
If (INTEGRATED fIELD)
BUILDING AREA 
1,550 Sq.M.

convey the physical and visual connection 
between alternative and actual natural 
materials. The contrast between black and 
orange, which are the organization’s corpo-
rate colors, are complemented by the mo-
dern yet friendly architectural structure with 
lines, curves and shapes embodying the 
organization’s character that can be found 
in the building’s functional program, from 
the restaurant zone and office space all 
the way to the residential units on the 
upper floors.

ia103.com

program that hosts primarily restaurants, 
the space is managed to correspond to the 
tenants’ demands through the inclusion of 
two storefronts facing both the front of the 
project and interior court.

integratedfield.com
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PROJECT
HOUSE TRI
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
HOUSE
ARCHITECT 
jUNSEKINO ARCHITECT 
AND DESIGN
INTERIOR DESIGNER 
jUNSEKINO ARCHITECT 
AND DESIGN
STRUCTURAL ENGINEER 
NEXT INNOVATION 
ENGINEERING
BUILDING AREA 
453 Sq.M.

ส�านักงานใหญ่ของบริษัท BCoCo และ THAI 
AMERICAN เกิดจากความต้องการปรับปรุง
ตกึแถวเก่า 2 คหูา ทีม่สีภาพทรดุโทรมให้กลายเป็น
ทัง้ส�านกังาน ร้านกาแฟ และทีอ่ยูอ่าศยั ทมีสถาปนกิ
น�าธรรมชาติมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ขององค์กร 
ด้วยการใช้สวนแนวตั้งสูงต่อเนื่อง 4 ชั้น ที่บริเวณ
โถงบันได ซึ่งนอกจากจะช่วยถ่ายทอดแนวคิด
แล้ว ยังท�าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสเปซและการใช้
งานของพื้นที่ส่วนกลางระหว่างแต่ละชั้นด้วย 
ในส่วนของ façade อาคารท�าหน้าที่ถ่ายทอด
อัตลักษณ์ขององค์กรด้วยแผงตราสัญลักษณ์ 
ซ้อนทับด้วยโครงเหล็กและแผ่น polycarbonate 
โปร่งแสง ซึ่งช่วยกรองแสงจากด้านหน้าอาคาร
ในตอนกลางวัน และสามารถเล่นกับแสงเพื่อ
ให้เกิด silhouette ของตราสัญลักษณ์ในเวลา
กลางคืน

PARty / sPAce 
/ studios

PROJECT
BCoCo
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
OffICE
ARCHITECT 
PARTy / SPACE / 
STUDIOS
INTERIOR DESIGNER  
PARTy / SPACE / 
STUDIOS
LANDSCAPE DESIGNER  
PARTy / SPACE / 
STUDIOS
BUILDING AREA 
450 Sq.M.

With the project owner’s wish to expand 
the living space to welcome the coming of 
a new family, the idea for the new addition 
to be on the same piece of land where the 
old house was located while maintaining 
a connection between the two residential 
units was initiated. To enhance the interac-
tion between the two families, the architect 
designed the openings and façade of all four 
sides of the house while preserving a sense 
of privacy within the house’s surrounding 
outdoor space. With the limitations of the 
housing estate that restricts the design 
and color tones of the addition, the focus 
was put on the design of the new building’s 
definite proportion as well as its simple, 
straightforward form, which is the result of 
the architect’s careful consideration for the 
architecture’s overall physical appearance.

junsekino.com

เจ้าของโครงการต้องการขยายพื้นที่ส่วนตัวส�าหรับ
ครอบครัวใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น บนอาณาเขต
เดียวกันกับครอบครัวเดิม โดยให้ความส�าคัญกับ
พื้นที่ส่วนตัวของครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็
ยังเอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านทั้งสอง
หลัง ผู้ออกแบบจึงส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์
ของสองครอบครัวด้วยการก�าหนดช่องเปิดและ 
façade ของอาคารทั้งสี่ด้าน โดยที่ยังคงความเป็น
ส่วนตัวให้กับพื้นที่โดยรอบตัวบ้านด้วย แต่ด้วย
ข้อจ�ากัดของหมู่บ้านในการก�าหนดรูปแบบและ
โทนสีของสถาปัตยกรรม ท�าให้ผู้ออกแบบมุ่งเน้น
ไปที่การออกแบบสัดส่วนของรูปทรงอาคารให้
ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเรียบง่าย รวมทั้งค�านึง
ถึงลักษณะหน้าตาของอาคารในทุกด้านด้วย

JunseKino 
ARcHitect 
And design

The head office of BCoCo originated from 
the wish to renovate two adjacent units of 
old shophouses into a space that could ac-
commodate an office, café and a residential 
area. Nature was conceptualized and trans-
lated into the design that reflects the orga-
nization’s natural juice products through 
the architecture that features a 4-story-high 
vertical garden at its spacious staircase. The 
architectural element not only represents 
the organization’s business philosophy, but 
also connects the spaces and functionaities 
between each floor and the communal 
area. The building’s façade showcases the 
organization’s corporate identity with the 
logo and an additional layer of translucent 
polycarbonate panels that help to filter the 
light during the day while the material’s 
interaction with artificial light also brings out 
the silhouette of the logo at night.

facebook.com/party.space.studio
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The brief for the repair and renovation of 
a family owned shophouse in the Charoen-
krung district called for a residential building 
with a program that not only aimed to cor-
respond to the users’ current lifestyles, but 
also included the additional space of a café 
located on the ground floor. The new pro-
gram consequentially added the vibe of a 
neighborhood establishment into the place. 
The structure of the shophouse has been 
heavily renovated, causing the interior space 
to be obstructed from natural light and ven-
tilation. The key objective of the renovation 
was, therefore, to improve and reconfigure 
the space to be environmentally and climati-
cally comfortable and livable. The original 
architectural compositions were repaired 
and preserved to celebrate the building’s 
identity including the physical appearance 
that corresponds with the neighboring shop-
houses on the same block. The renovation 
incorporates the use of lightweight materials 
that bear an interesting contrast with the 
original surface while accentuating the added 
elements without burdening the building’s 
structure with too much load.

facebook.com/sea.monkey.coconut

เจ้าของโครงการต้องการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ดั้งเดิมของครอบครัวในย่าน
เจริญกรุงเป็นบ้านพักอาศัยที่เหมาะกับชีวิตใน
ปัจจุบัน ด้วยการใส่ฟังก์ชั่นของร้านกาแฟบริเวณ
ชั้นล่างให้เข้ากับบรรยากาศการค้าของชุมชน 
ตวัอาคารเป็นห้องแถวทีผ่่านการต่อเตมิมาหลายครัง้
จนขาดทั้งแสงและการระบายอากาศตามธรรมชาติ 
ความส�าคัญของโครงการจึงเป็นการปรับปรุงให้
กลับไปเป็นอาคารที่สามารถอยู่อาศัยได้จริงอย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมทั้ง
ซ่อมแซมองค์ประกอบเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
อาคารเพื่อคงไว้ซึ่งลักษณะร่วมกับห้องแถวดั้งเดิม
บนถนนเดยีวกนั ส�าหรบัส่วนตกแต่งใหม่ได้เลอืกใช้
วสัดนุ�า้หนกัเบาทีใ่ห้ความรูส้กึแตกต่างกบัพืน้ผวิเก่า 
เพื่อขับเน้นส่วนต่อเติมใหม่ให้ชัดเจนโดยไม่เพิ่ม
ภาระให้กับโครงสร้างของอาคาร 

PROJECT
LEjARDINSECRET
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE
HOUSE & RESTAURANT
ARCHITECT
sea.monkey.coconut 
BUILDING AREA 
125 Sq.M.

sea.monkey.
coconut

กลุ่มอาคารสนามกีฬาเพื่อให้บริการและรองรับ
ย่านชุมชนที่ก�าลังขยายตัวรอบมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ประกอบด้วยอาคารคลับเฮ้าส์ อาคาร
แบดมินตัน และสนามฟุตบอลกลางแจ้งและในร่ม 
แนวคิดการออกแบบ อาคารคลับเฮ้าส์ พื้นที่
ชั้นล่างเป็นโถงต้อนรับ ส่วนบริการ ห้องน�้า และ
ส�านักงานของโครงการ ชั้นบนเป็นพื้นที่ส�าหรับ
โยคะและกิจกรรมกีฬาในร่มอื่นๆ ส�าหรับการ
ออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน ทีมสถาปนิกใช้
การวางผังช่วย โดยการอาศัยร่มเงาจากอาคาร
แบดมินตันซึ่งมีขนาดใหญ่ให้ตั้งบริเวณทิศใต้
และตะวันตกของโครงการ เพื่อบดบังแสงแดด
และความร้อนไม่ให้กระทบอาคารคลบัเฮ้าส์โดยตรง 
รวมถงึวางต�าแหน่งอาคารต่างๆ ให้ห่างกนัมากทีส่ดุ
และใช้บานเกล็ดกระจกปรับมุม เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายเทอากาศและรับแสงธรรมชาติได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ส�าหรบัการออกแบบ อาคารแบดมนิตนั 
เนื่องจากข้อจ�ากัดที่ห้ามมีลมไปรบกวนผู้เล่น แต่
อาคารก็ยังต้องการการถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ 
ดังนั้นเปลือกอาคารทุกด้านจึงได้รับการออกแบบ
เป็นแผงเกล็ดระบายอากาศอะลูมิเนียมร่วมกับ
ผนังต้นไม้ และหลังคาติดตั้งฉนวนกันความร้อน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเขตร้อน

sooK ARcHitects
PROJECT
fIGURE & PLAyGROUND 
LOCATION
NAKHON PATHOM
BUILDING TYPE 
SPORTS CLUB
ARCHITECT
SOOK ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER  
PAKANUT 
SIRIPRASOPSOTHRON
BUILDING AREA 
6,660 Sq.M.

This sports facility aims to accommodate 
the expanding community around Mahidol 
University’s Salaya Campus. The program 
consists of a clubhouse building, badminton 
courts, and indoor and outdoor futsal fields. 
The clubhouse’s ground house a reception 
lobby, service area, restrooms and the project’s 
office while the upper floor accommodates 
a space for yoga and other indoor sports. 
The elements of passive design within the 
project can be seen in the orientation of 
the building that uses the badminton courts 
building, which located in the south-west 
of the site, to protect the clubhouse from 
direct sunlight and heat. The buildings are 

located quite a distance from others with 
a series of louvers that effectively enhance 
ventilation and natural light. The badminton 
facility is designed to support proper ventila-
tion and maintain a comfortable temperature 
without the use of an air conditioning system. 
Since wind can affect the game, the openings 
are designed to be in the form of aluminum 
grills that grant the indoor space a controlled 
amount of airflow. A green wall and insulated 
roof are also employed to keep the space com-
fortable even with the site’s tropical climate.

facebook.com/sooK-Architects-
182111258504167
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pbm
จากความผกูพนักบับรบิทรมิคลองและบ้านเรอืนไทย
ภาคกลางในวัยเด็กของเจ้าของโครงการ การ
ออกแบบบ้านพักอาศัยและคาเฟ่นี้ จึงเกิดจาก
ลักษณะเด่นของบ้านเรือนไทย ด้วยการยกพื้นให้
สูงพ้นระดับน�้าท่วม ซึ่งช่วยระบายอากาศและลด
ความชื้นที่ขึ้นมาจากดิน รูปทรงของหลังคาเป็น
หลังคา lean - to หลายชิ้นต่างความสูงและขนาด
มาประกอบรวมกัน เกิดเป็นภาพรวมของหลังคา
ทรงจั่วที่ดูร่วมสมัย การวางผังของโครงการให้
ความส�าคัญกับต้นสารภีขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมใน
พื้นที่เป็นแกนหลักของทางเข้าอาคาร และวางตัว
อาคารตามทิศตะวันออก - ตะวันตก ขนานไปกับ
คลองภาษีเจริญเพื่อเปิดตัวบ้านให้รับมุมมองจาก
คลองให้ได้มากที่สุดตลอดความยาวของตัวอาคาร

PROJECT
TT RESIDENCE
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
HOUSE & ORGANIC CAfÉ
ARCHITECT 
pbm
INTERIOR DESIGNER   
pbm
STRUCTURAL ENGINEER
ANANAT jIAMSRIPONG
MEP ENGINEER
MINI P CONSULTANT
BUILDING AREA 
500 Sq.M.

The owner’s special connection with life by 
the canal surrounded by the landscape of 
traditional Thai houses in the central region 
of Thailand inspired the design of a house / 
café that not only employs but also glorifies 
the wonderful characteristics of Thai resi-
dential architecture by elevating the floor 
to protect the house from flooding, while 
keeping the living space naturally ventilated 
and reducing the humidity from the ground. 
The design further adds a lean-to roofs whose 
different heights and sizes collectively contri-
bute to the unique-looking gable roof struc-
ture. The project’s floor plan highlights the 
importance of the large Negkassar tree 
growing on the land, using it as the axis of 
the main entrance, with the house resting in 
an east-west orientation along Pasricharoen 
canal, opening the living space to the canal-
front view.

pbm.co.th

The winning project from the design com-
petition for the 529-room nurse dormitory 
of King Chulalongkorn Hospital, Thai Red 
Cross Society, offers the solution for the pro-
ject’s limitations concerning its surroundings 
of a highly congested residential neighbor-
hood. The design gave great consideration 
to the ventilation systems of the rooms. 
The process began with the demolition of 
the original structure to facilitate a connec-
tion with the garden located to the back 
of the project. The orientation of the new 
building embraces the natural winds and 
avoids the afternoon sun coming from the 
west. The architectural mass is separated 
into two wings to enhance air circulation, 
consequentially minimizing the use of air 
conditioners. Not only that, the overlapped 
terraces also lessen the dormitory’s con-
frontation with the neighboring buildings, 
while further providing a new perspective 
to the inhabitants and granting an abundant 
amount of natural light within each of the 
rooms. Main entrance of the building’s first 
floor is not only designed to act as relaxing 
area that can accommodates other possible 
activities but also a communal grounds that 
connect between a road in front of the pro-
ject and backyard together as well as path-
way that link to other dormitories.

planarchitect.com

ผลงานจากโครงการประกวดแบบอาคารหอพัก
พยาบาลขนาด 529 ห้อง ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยปัญหาของ
พื้นที่ที่แวดล้อมด้วยอาคารหนาแน่น ทีมออกแบบ
จึงค�านึงถึงระบบ ventilation ของทุกห้องพัก
เป็นส�าคัญ เริ่มต้นจากการรื้ออาคารเก่าเพื่อ
เชื่อมต่อกับพื้นที่สวนด้านหลังโครงการ วางตัว
อาคารตามตะวันเพื่อรับลมและเลี่ยงแสงแดด
จากทิศตะวันตก โดยท�าการแยกก้อนอาคารเป็น
สองฝั่งเพื่อให้ลมพัดผ่านสะดวก ท�าให้ไม่จ�าเป็น

PROJECT
NEw NURSE DORMITORy
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
DORMITORy
ARCHITECT 
PLAN ARCHITECT
INTERIOR DESIGNER 
THAVALSAK MARUKATAT
LANDSCAPE DESIGNER 
P.L. DESIGN
STRUCTURAL ENGINEER 
K.C.S. & ASSOCIATES
BUILDING AREA 
32,000 Sq.M.

PlAn ARcHitect
ต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา จุดเด่นอยู่ที่
รูปแบบของระเบียงที่สลับฟันปลาเหลื่อมกัน ช่วย
เลี่ยงการปะทะโดยตรงกับอาคารข้างเคียง สร้าง
มุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้พักอาศัย และช่วยให้แต่ละ
ห้องได้รับแสงธรรมชาติมากขึ้น ทางเข้าหลักของ
อาคารบริเวณชั้น 1 เปิดโล่งให้เป็นพื้นที่ส�าหรับ
พกัผ่อนและท�ากจิกรรมต่างๆ อกีทัง้ยงัเป็นตวัเชือ่ม
ระหว่างถนนด้านหน้า สวนด้านหลัง และเป็น
ทางเดินไปยังหอพักอื่นๆ
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The renovation of the 20-year-old building 
near Ao Chalong Deepwater Port into a 
43-room four-star hotel works with the 
original structure of two adjoining buildings. 
The small building at the front contains a 
lobby, a restaurant and staff area while the 
beachfront building is bigger and situated 
in parallel with the sea. The structure was 
renovated to accommodate the hotel’s rooms, 
a swimming pool and a rooftop bar. The 
design team also necessitates additional 
structural reinforcement to prevent future 
problems that may be caused by multiple 

โครงการปรับปรุงอาคารเก่าอายุกว่า 20 ปี ซึ่งอยู่
ใกล้ท่าเรือน�้าลึกอ่าวฉลอง ให้เป็นโรงแรมระดับ 
4 ดาว ขนาด 43 ห้อง ซึง่โครงสร้างอาคารหลงัเดมิ
ที่เป็น 2 อาคารติดกัน ประกอบไปด้วยอาคารเล็ก
ด้านหน้าที่จะท�าเป็นล็อบบี้ ห้องอาหาร และส่วน
ของพนักงาน ส�าหรับอาคารใหญ่ซึ่งวางตัวขนาน
ไปกับชายหาดนั้น จะปรับปรุงเป็นห้องพักโดยมี
สระว่ายน�้าและบาร์อยู่บนดาดฟ้า เสริมโครงสร้าง
ให้แข็งแรงเพื่อแก้ปัญหาจากการต่อเติมหลายครั้ง 
โดยยังคงความเก่าตามสภาพให้มากที่สุดและ
แสดงเอกลักษณ์ของวัสดุอย่าง เหล็ก คอนกรีต 
ไม้ และกระจก เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นของสะสม
จากเจ้าของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปิน
ต่างๆ เข้ามาสร้างผลงานเพื่อให้เกิดการผสาน
ระหว่างพื้นที่และงานฝีมือ

PROJECT
f1 BOUTIqUE HOTEL
LOCATION
PHUKET
BUILDING TYPE 
HOTEL & RESORT
INTERIOR DESIGNER 
STORAGE STUDIO
LANDSCAPE DESIGNER 
T.R.O.P. 
TERRAINS+OPEN SPACE
CONTRACTOR 
KEyPOINT
BUILDING AREA 
5,800 Sq.M.

stoRAge studio

The owner of Raveevan Space, a serviced 
apartment in Bangkok’s Sukhumvit neigh-
borhood is an art enthusiast who owns his 
own gallery. Such interest contributed to 
the project’s distinctive vibe and approach 
toward a living space that is different from 
most apartments with a portion of the unit 
being allocated as an art exhibition space. 
With the west of the site facing a green 
space, the floor plan turns 45 degrees away 
from the road at the front of the project, 
opening all the rooms up to the surrounding 
nature. In the meantime, the spatial program 
prevents the heat from coming in from the 
south and keeps the interior space private 
and secluded from the public roadway. The 
rooms are of medium and large sizes with 
the apartment’s targeted tenants being 
expatriates who work in Thailand. The conti-
nuity of the functionality is facilitated with  
an open plan space where each room’s multi- 
functional area is designed to function as an 
overlapped double space that connects the 
two floors. The interior is decorated with 
materials that are easy to maintain such as 
glass, natural stone and dark brick walls.

stu-d-o.com

stu/d/o 
ARcHitects

PROJECT
RAVEEVAN SPACE
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
APARTMENT
ARCHITECT
STU/D/O ARCHITECTS
INTERIOR DESIGNER 
STU/D/O ARCHITECTS
LANDSCAPE DESIGNER 
fIELD LANDSCAPE 
STUDIO
STRUCTURAL ENGINEER 
ITTIPON KONjAISUE
BUILDING AREA 
9,800 Sq.M.

renovations. The original details of the 
building are preserved with the unique 
characteristics of materials such as steel, 
concrete, wood and glass made present as 
parts of the project’s architectural narrative. 
The interior features the owner’s collectible 
furniture within a space that not only wel-
comes but also incorporates artists’ aesthetic 
expressions and the detailed craftsmanship 
through its eclectic spatial program. 

storage-studio.com

double space วางตัวเหลื่อมซ้อนกันเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างชั้นล่างและบน ตกแต่งด้วยวัสดุที่ดูแล
รักษาง่าย เช่น กระจก ไม้ หินธรรมชาติ และ
ผนังอิฐท�าผิวโทนสีเข้ม

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ Raveevan Space 
ย่านสุขุมวิท ซึ่งเจ้าของโครงการชื่นชอบผลงาน
ศิลปะ รวมทั้งมีแกลเลอรี่เป็นของตนเอง ท�าให้
โครงการมีบรรยากาศและมุมมองของการอยู่อาศัย
ที่แตกต่างจากอพาร์ทเมนต์ทั่วไป ด้วยการใช้
ยูนิตหนึ่งเพื่อจัดแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ บริบท
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการเป็นพื้นที่
สีเขียว จึงเป็นที่มาของการออกแบบผังอาคารให้
บิด 45 องศา จากถนนด้านหน้าเพื่อเปิดมุมมอง
ของทุกห้องสู่ธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ยังช่วย
กันความร้อนจากแสงแดดด้านทิศใต้ รวมทั้ง
สร้างความเป็นส่วนตัวจากถนนสาธารณะด้วย 
สถาปนิกออกแบบห้องพักให้มีขนาดกลางถึง
ใหญ่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานในไทย สร้างความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชั่นให้เป็นพื้นที่เดียวกันด้วยผัง 
open plan พื้นที่อเนกประสงค์ของแต่ละห้องเป็น 
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It has been over 20 years since Central 
Rama 3 Department Store first opened for 
business. With the architectural structure 
and interior space deteriorating over time, 
the shopping mall became less appealing to 
users and indifferent from other establish-
ments with a similar program. The renova-
tion project was initiated as a result of that 
with the aim to create a public green space 
that the neighborhood was lacking. The new 
program hopes to create a shopping mall 
that serve people’s need and make them feel 
like it’s their second home. The design trans-

PROJECT
BUSABA AyUTTHAyA
LOCATION
PHRA NAKORN 
SI AyUTTHAyA
BUILDING TYPE 
HOTEL & RESORT
ARCHITECT 
TIDTANG STUDIO
INTERIOR DESIGNER 
TIDTANG STUDIO
LANDSCAPE DESIGNER  
TIDTANG STUDIO
BUILDING AREA 
459 Sq.M.

Busaba Ayutthaya โครงการปรับปรุงเรือนไทย
เดมิ 2 หลงั บนพืน้ที ่459 ตารางเมตร ให้กลายเป็น
โฮสเทลทีม่คีวามทนัสมยั ขณะทีค่งความดัง้เดมิของ
สถาปัตยกรรมแบบเรอืนไทยหลงัเดมิ ทมีผูอ้อกแบบ
ได้ศึกษาลักษณะของเรอืนไทย และสรปุรปูแบบ
ทางกายภาพได้เป็น 3 ส่วน คอื หลงัคา ตวัเรอืน 
และใต้ถนุ โดยเหน็ว่าองค์ประกอบส�าคัญที่สามารถ
สร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปคือหลังคา จึงเลือกการ
ออกแบบเพื่อส่งเสรมิการรบัรูน้ี ้ด้วยการเชือ่ม

tidtAng studio
หลงัคาและตวัเรอืนเข้ากบั façade ทีน่�ารปูแบบ
ลกูฟักของฝาบ้านเรอืนไทยมาประยุกต์ ขณะที่คง
เอกลักษณ์ของเรือนไทยอย่างใต้ถนุเรอืนทีส่ามารถ
ท�ากจิกรรมได้หลากหลาย รวมถึงชานบ้านส�าหรับ
พักผ่อนและแจกแยกไปสู่เรือนนอนต่างๆ เป็นการ
คงเอกลักษณ์การใช้สอยของเรือนไทยเพื่อให้ผู้เข้า
พักสัมผัสวิถีชีวิตในอดีตที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
พลาซ่า พระราม 3 เปิดท�าการมา รูปแบบอาคาร
และการตกแต่งภายในจึงเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา
และไม่ดึงดูดผู้ใช้บริการ อีกทั้งไม่ได้สร้างความ 
แตกต่างจากห้างสรรพสินค้าอื่น น�าไปสู่โครงการ
ปรับปรุงซึ่งค�านึงถึงแหล่งชุมชนโดยรอบที่ยัง
ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว เกิดเป็นห้างสรรพสนิค้าที่
ท�าหน้าทีเ่สมอืนบ้านหลงัทีส่องส�าหรบัรองรบัการ
ใช้งานจากผูค้นบรเิวณรอบโครงการ โดยถอด
องค์ประกอบที่โดดเด่นและความสัมพันธ์ของ
ต้นไมท้ี่มีต่อคนเปลี่ยนถ่ายสู่งานสถาปัตยกรรม 
เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้กับเมืองและชุมชน
โดยรอบภายนอกตกแต่งด้วยแนวอะลมูเินยีม
คอมโพสทิลายไม้ ซึ่งน�ามาใช้แทนไม้จริงและ
ไม้เทียม แต่คงความรู้สึกใกล้เคียงกับวัสดุ
ธรรมชาติในราคาที่ประหยัดกว่า

PROJECT
CENTRAL PLAZA RAMA III
LOCATION
BANGKOK
BUILDING TYPE 
SHOPPING MALL
ARCHITECT 
VASLAB ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGNER 
STUDIO AISSLINGER
LANDSCAPE DESIGNER 
ARCHIVE LANDSCAPE
BUILDING AREA 
240,000 Sq.M.

vAslAB 
ARcHitectuRe

lates the distinctive features of trees and 
their connection with human beings into 
architecture. What the renovation brings 
to the space and local neighborhood is a 
lusciously shaded green space that welcomes 
everyone’s use. The new exterior shell was 
constructed using wood pattern aluminum 
composite as a substitute for real wood and 
wood composite plastic, mimicking the look 
and feel of natural materials but at a consi-
derably cheaper price.  

vaslabarchitecture.com

Busaba Ayutthaya Project is essentially the 
renovation of two traditional Thai houses 
on a 459-square-meter piece of land into a 
hotel that boasts the combined aesthetic of 
modernity and the originality of traditional 
architecture. The design team studied the 
details of traditional Thai houses before 
summarizing the physical features into three 
different parts: the roof, the house and the 
area underneath the elevated floor. The roof 
is viewed as the most important composi-
tion due to its visually recognizable form. 
The design, therefore, enhances people’s 
perceptions by linking the roof and the house 
with the façade that employs the details of 
the traditional carved wooden partition. The 
area under the elevated floor is another dis-
tinctive characteristic of Thai stilt houses 
that was not only preserved but also used to 
host the hotel’s activities. The terrace is a 
communal area which guests are welcomed 
to use and, at the same time, the center of 
the spatial program that leads to all the rooms 
of the hotel. The design celebrates the func-
tionality and distinctive characteristics of 
traditional Thai houses as visitors experience 
people’s way of life in the past, but within a 
more convenient and contemporary facility.

tidtangstudio.com
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“ปรชัญาทีเ่ราเน้นคอืเรือ่งของการสร้างคน สร้างงาน 
และสร้างสรรค์สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
อ้างองิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” อนรุกัษ์ 
ควูนิชิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอืงทอง
อตุสาหกรรมอาลมูเินยีม จ�ากดั กล่าวถงึปรชัญาที่
ถกูใช้ในการท�างานขององค์กรทีด่�าเนนิกจิการมาเกอืบ 
40 ปี นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 ธรุกจิของเมอืงทอง
อตุสาหกรรมอาลมูเินยีมเริม่ด้วยการน�าเข้าเส้น 
อลมูเินยีมมาจากต่างประเทศส�าหรบัก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ โดยผูก่้อตัง้มุง่มัน่ทีจ่ะน�าเสนอทางเลอืก 
ของวัสดุชนิดใหม่ให้กับวงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในยคุทีส่ถาปัตยกรรมสมยัใหม่ในประเทศไทยก�าลงั
เตบิโต เพ่ือทดแทนไม้ ทรพัยากรธรรมชาตทิีน่บัวนั
ยิง่ลดน้อยลง และเป็นการเพิม่โอกาสของผูบ้รโิภค
ให้สามารถเข้าถงึวสัดทุีไ่ด้มาตรฐานสากลได้ในราคา
ทีถ่กูกว่า และยคุของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอย่าง
จรงิจงั จงึได้ตัง้โรงงานผลติขึน้ และท�าให้บรษิทั
เมืองทองอตุสาหกรรมอาลมูเินยีมกลายเป็นโรงรดี 
อลมูเินยีมเส้นหน้าตดัแห่งแรกๆ ของไทย

จดุแขง็ส�าคญัทีท่�าให้เมอืงทองอตุสาหกรรมอาลมู-ิ
เนยีมแตกต่างไปจากผูป้ระกอบการอืน่ๆ ในท้องตลาด 
นอกเหนอืไปจากความเป็น one stop service ทีค่รบ
วงจรตัง้แต่ต้นน�า้คอืการพฒันาและจ�าหน่ายวตัถดุบิ
อย่างอลูมิเนียมอัลลอยให้กับโรงงานขนาดเล็ก 
กลางน�า้คอืกระบวนการหล่อ รดี ขึน้รปู ชบุส ีพ่นสี 
จนถงึการตดัประกอบ และปลายน�า้คอืการพฒันา
และจ�าหน่ายชดุอลมูเินยีมส�าเรจ็รปูต่างๆ แล้ว 
อนรุกัษ์กล่าวว่า มาตรฐานและการบรกิาร เป็นอกี
สองปัจจยัส�าคญัทีช่่วยท�าให้บรษิทัได้รบัความไว้วางใจ
จากลกูค้าและตลาดอย่างต่อเนือ่ง นยิามทีถ่กูใช้เป็น
วงกว้างว่า “มาตรฐานเมอืงทอง” ทัง้ทีป่รากฏให้เหน็
ในชือ่เรยีกว่า ‘โปรไฟล์มาตรฐานเมอืงทอง’ หรอื  
‘สชีบุเมืองทอง’ กด็ ีเป็นเครือ่งการนัตหีนึง่ทีแ่สดงให้
เหน็ถงึการได้รบัการยอมรบัขององค์กร และยงัเป็น
ตวัช่วยตอกย�า้ให้เมอืงทองอตุสาหกรรมอาลมูเินยีม
ต้องรกัษามาตรฐานทีม่อีย่างต่อเนือ่ง และพฒันามนั
ให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป ผ่านการลงทนุในสิง่ทีม่องไม่เหน็ได้
ในทนัทอีย่างการวจิยัและพฒันา การควบคมุและ
รบัประกนัคณุภาพผลติภณัฑ์ ไปจนถงึการพฒันา
ระบบการผลติ การรกัษาสิง่แวดล้อม และการพฒันา
คณุภาพชวีติของบคุลากร

แม้ว่าอนรุกัษ์จะมองว่าจดุอ่อนของผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ในบ้านเราคอื การขาดวนิยัของคนไทย 
การเลอืกงานทีม่ากขึน้ของคนรุน่ใหม่ และเทคโนโลยี
ทีย่งัค่อนข้างตามหลงันานาชาตอิยู ่จะท�าให้เราดู

“Our philosophy highlights the importance 
of the creation of people, jobs and products 
to be a part of the society, following the 
Philosophy of Sufficiency Economy,” said 
Anurak Kuvinichkul, Managing Director of 
Muangthong Aluminium Industry Company 
Limited regarding the philosophy behind 
the business operations of the company 
throughout the period of almost 40 years 
since its foundation in 1981. Starting the 
business with the importation of aluminum 
bars for the construction of large-scale 
buildings, the founder’s determination is to 
bring about new alternatives in a time when 
Modern Architecture is on the rise and 
requires substitutes for the dwindling num-
ber of natural resources such as wood. One 
of the company’s objectives is to increase 
access to products of international and 
global standards whose environmentally 

Managing Director 
Muangthong Aluminium 
Industry
LOCATION 
SAmUt PRAKAN

Type
ALUmINIUm ExtRUSIoN

เหมอืนเป็นผูผ้ลติล�าดบัรองๆ ในอตุสาหกรรมนี ้ทว่า
จดุแขง็ส�าคญัของคนไทยคอื การรกัการบรกิาร และ
ความเอือ้อารต่ีอกนันัน้ เป็นสิง่ทีเ่ข้ามาช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัลกูค้าได้เป็นอย่างดว่ีาเราจะไม่ทิง้
พวกเขาไป พร้อมๆ กบัเป็นสิง่ทีท่�าให้ความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเป็นไปได้อย่าง
แนบแน่นและยนืยาว ในขณะเดยีวกนัจดุแขง็อกีข้อ
คอื การรกัเรยีนรูข้องคนไทยทีไ่ม่หยดุนิง่และพฒันา
อยูต่ลอด ซึง่สะท้อนออกมาทัง้ผ่านการขยายโรงงาน 
การขยายก�าลงัการผลติ และการพฒันานวตักรรม
และองค์ความรูใ้หม่ๆ เพือ่ตอบสนองต่อลกูค้าและ
ตลาด รวมทัง้เพือ่แข่งขนักบัคูแ่ข่งส�าคญัอย่างภาค
อตุสาหกรรมของจนีทีเ่ริม่เข้ามาในภมูภิาค ทีก่�าลงั
การผลติมอียูอ่ย่างล้นเหลอื อย่างไรกต็ามอนรุกัษ์มอง
ว่าแม้ราคาสนิค้าของจนีซึง่ถกูกว่าท้องตลาดเป็นอย่าง
มากจะได้รบัความนยิมและสามารถรกุตลาดเข้ามาได้ 
แต่สิง่ทีท่�าให้ผูป้ระกอบการไทยยงัคงน�าหน้าอยูก่ค็อื
เรือ่งของคณุภาพและการบรกิาร ผนวกกบัความเข้ม-
แขง็ของเครอืข่ายผูป้ระกอบการและลกูค้าภายใน
ประเทศและภมูภิาคอกีด้วย

อนรุกัษ์เพิม่เตมิอกีว่าสถานการณ์ของอตุสาหกรรม
อลมูเินยีมของไทยตอนนี ้แม้ว่าจะมขีึน้มลีงบ้างเป็น
วฏัจกัร แต่ในระยะยาวมนักม็กีารขยายตวัเตบิโตขึน้
เป็นล�าดบัตามอตัราการเตบิโตของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนือ่ง พร้อมกบัเสรมิว่า “โชคดว่ีาเราได้อตัราการ
เตบิโตจากประเทศข้างเคยีง จากประเทศเพือ่นบ้าน
ในกลุม่ CLMV ซึง่โตประมาณ 15-20% ท�าให้ก�าลงั
ซือ้จากกลุม่ประเทศเหล่านีเ้ข้ามาช่วยประคบัประคอง
ในยามทีเ่ศรษฐกจิของไทยอยูใ่นช่วงขาลง” อย่างไร
กต็ามแม้ว่าสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั
จะชะลอตวัอยูใ่นช่วงขาลง แต่อนรุกัษ์กม็องว่านีเ่ป็น
ช่วงเวลาทีด่ทีีจ่ะได้พกัหายใจ แล้วกลบัไปปรบัปรงุ 
ฟื้นฟู และพัฒนาเครื่องมือในระบบการผลิตและ
บุคลากร ซึ่งเป็นตัวละครส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียมมาโดยตลอด 
“สิง่ทีเ่ราพฒันาในตอนนีจ้ะประกอบด้วย 3 M 
ด้วยกนั คอื Man (คน), Machine (เครือ่งมอื) และ 
Method (ความรู้) ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) สร้างศนูย์การเรยีนรู้ 
เพิม่ทกัษะด้านต่างๆ เพือ่เตรยีมพร้อมรองรบักบั
โอกาสทีก่�าลงัจะมาถงึในช่วงทีเ่ศรษฐกจิฟ้ืนตวั ให้เรา
ก้าวกระโดดไปได้อย่างมั่นใจ” พร้อมกับทิ้งท้ายว่า 
เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียมจะยังคงเติบโต
อย่างยั่งยืนและมั่นคง ควบคู่ไปกับสังคมไทยต่อไป
เรือ่ยๆ อย่างแน่นอน

What we’re developing 
at the moment consists 
of 3 Ms, Man, Machine 
and Method, which aim 
to reinforce and prepare 
the company for new 
opportunities that will 
come once the economy 
improves

ANURAK
KUVINICHKUL
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01 
การพฒันาขดีความ
สามารถของบุคลากร
คอืเบ้ืองหลงัและกลไก
ส�าคญัในการขบัเคลือ่น
องค์กร

02 
มาตรฐานการผลติของ
เมอืงทองอาลมูเินยีมท�าให้
สินค้าของบรษิทักลาย
มาเป็นตัวเลือกอนัดับแรกๆ 
ในตลาดอลูมเินยีมใน
ปัจจบัุน เช่นท่ีปรากฏ
ในโครงการตึกเพชร 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ
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friendly production comes at a cheaper 
price. The company’s expansion led to the 
birth of its own factories, which eventually 
gave rise to Muangthong Aluminium Indus-
try becoming one of Thailand’s first manu-
facturers of aluminum extrusions.

The strong point that differentiates Muang-
thong Aluminium Industry Company Limited 
from other entrepreneurs in the market in 
addition to its ability to provide a compre-
hensive one-stop service from developing 
and distributing aluminum alloy for small-
scale factories is the company’s ability to 
operate manufacturing processes such as 
molding, coating and cutting, and the deve-
lopment of prefabricated aluminum parts 
and fittings. Such expertise contributed to 
the clients’ trust and confidence in the com-
pany as the term ‘Muangthong standard’ has 
been widely used to define the standardized 
profile and quality of the products, guaran-
teeing not only the acceptance of the com-
pany’s professionalism and know-how but 
also its determination to maintain a high 
quality of production and achieve new deve-
lopments. To reach the next level of success, 
investment must be put into product research 
and development, including quality control 
and assurance, the improvement of manu-
facturing processes, recognition of the impor-
tance of environmental awareness and well 
being and the potential of the company’s 
human resources. 

While Thai people’s lack of discipline, the 
younger generation’s dwindling dedication 
to their professional practice and compara-
tively less advanced technology are among 
the reasons that cause Thailand to be in 
an inferior position within the industry and 
international market, in Kuvinichkul’s view-
point, the strength of Thai entrepreneurs 
and people in general lies in their service 
minded and considerate nature, which rein-
forces the clients’ confidence in the com-
pany’s services. It not only strengthens but 
also nurtures the relationship between cus-
tomers and entrepreneurs in the long run. 
Another strong point is Thai people’s love 
for learning and drive to be better, which 

are reflected through the expansion of the 
factory, production capacity and the attempt 
to come up with new innovations and bodies 
of knowledge. While the company creates 
products to answer to the clients and market’s 
demands, it also strives to compete with 
China’s industrial sector and its growing par-
ticipation in the market obtained through its 
exponential production capacity. Kuvinichkul, 
however, views that while a cheaper price 
earns Chinese products popularity and the 
market share, what Thai entrepreneurs are 
able to offer is the quality of their products 
and services, which come hand in hand with 
a strong network of entrepreneurs and domes-
tic and regional clients.
 
Despite the erratic nature of Thailand’s alu-
minum industry at the moment, Kuvinichkul 
sees the possibility for future expansion. “It’s 
lucky that we are able to benefit from the 
growth rates of our neighbor countries, as 
well as the countries in the CLMV group. 10-
15% of the purchases from these countries 
helps to keep the Thai economy going even 
during the downturn.” While the economy 
is going through a decline, Kuvinichkul sees 
this as an opportunity for the company to 
take a deep breath and improve and develop 
its production tools as well as its human 
resources, which are the key factors behind 
the achievements of the Muangthong Alu-
minium Industry.

“What we’re developing at the moment 
consists of 3 M’s, Man, Machine and Method, 
which aim to reinforce and prepare the 
company for new opportunities that will 
come once the economy improves. We will 
also put our emphasis on the incorporation 
of knowledge management, creation of 
knowledge and skill training centers. These 
elements are what keep us moving forward.” 
Kuvinichkul ended the conversation with 
the promise that, with great confidence 
and strength, the Muangthong Aluminium 
Industry will continue to grow alongside 
Thai society in the long future to come.

mtaluminium.com
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“Builk ยดึแนวคดิ construction united เราอยาก
รวมเครอืข่ายอตุสาหกรรมการก่อสร้างเข้าด้วยกนั 
โดยไม่ได้แยกว่าคณุคอือสงัหารมิทรพัย์ ผูร้บัเหมา 
หรอืผูค้้าวสัดกุ่อสร้าง เพราะอตุสาหกรรมนีเ้ป็น
อตุสาหกรรมใหญ่ซึง่จะแขง็แรงได้กจ็ากการเชือ่ม
หลายๆ ธรุกจินัน้ให้เป็นหนึง่เดยีว และวนันี ้Builk 
กท็�าให้เทคโนโลยดีจิติอลเป็นเครือ่งมอืให้คนใน
อตุสาหกรรมนีอ้ยูไ่ด้ดขีึน้ ธรุกจิเตบิโตได้ ช่วยลด
ความเสีย่ง จนสามารถสร้างชมุชนคณุภาพให้เกดิ
ขึน้ได้” คณุไผท ผดงุถิน่ Principal / Evangelist 
บรษิทั บลิค์ เอเชยี จ�ากดั และผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัเพจดงั  
‘เจ๊จ’ู เล่าให้เราฟังถงึแนวคดิในการท�า builk.com 
พืน้ทีท่ีเ่ปรยีบเสมอืนสวนเอเดนของวงการก่อสร้าง 
ทีน่อกจากจะมซีอฟต์แวร์ให้สามารถดาวน์โหลดกนั
ใช้ได้ฟรีๆ  แล้ว ยงัเป็นแพลทฟอร์มให้คนในแวดวง
ก่อสร้างสามารถเชือ่มโยงกนั รวมถงึเป็นแหล่งรวม
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทัง้คนในวงการและผู้
บรโิภคด้วย 

ย้อนกลบัไปเมือ่ 8 ปีก่อน builk.com ก่อร่างสร้างตวั
จากแนวคดิทีต้่องการสร้างคณุภาพให้ผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมการก่อสร้างระดบั SME สามารถด�าเนนิ
ธรุกจิไปได้ตลอดรอดฝ่ัง “ผมเรยีนวศิวะโยธามา 
ครอบครวัท�าก่อสร้าง ธรุกจิแรกของเรากห็นไีม่พ้น
ผูร้บัเหมา ซึง่ในไทยการเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างก็
ไม่ได้ประสบความส�าเรจ็มากมายอะไร เป็นอาชพีที่

“The concept behind Builk is ‘construction 
united.’ We wanted to create a network that 
brings together everyone in the construction 
industry, whether they are real estate developers, 
contractors or suppliers. As the construction 
industry is a big industry, it can only grow 
stronger when all the different businesses are 
connected together. And today, builk.com 
has succeeded in using technology as a tool 
to make things better for the people in this 
industry, from helping businesses grow and 
reducing risk to creating a high quality com-
munity,” says Patai Padungtin, Principal and 
Evangelist of Builk Asia, the company behind 
the viral Facebook page “I-JU Construction 
Materials.” Builk is a paradise for the building 
and construction community, not only does it 
offer users free access to its software, but 
it also acts as a platform where building pro-
fessionals can connect together, as well as 
hosts events that are of benefit to both people 
within the industry and the public at large.

builk.com began eight years ago from the idea 
to help construction firms at the SME level 
develop and survive. Padungtin says, “I studied 
civil engineering and my family was in construc-
tion so our first business was as a contractor, 
which, in Thailand, is typically not all that suc-
cessful. It is the business with the highest rate 
of failure. So, after gaining some experience, 
we started to think about what could make the 
lives of contractors better? For big companies, 
they probably have some kind of software to 
help, but SME contractors like us do not use 

any kind of technology, and we don’t have 
the funds to buy expensive software anyway. 
So, we wanted to create a software that small 
operators like us could use for free, and try to 
make our profit elsewhere.”

It has not been easy for builk.com. There were 
various obstacles to overcome and much 
trial and error. “In the beginning, we thought 
it would be easy, after all it’s free, so surely 
contractors all over the country would use it, 
but during the first three to four years, nobody 
was using it. It took a lot of faith; we had to 
believe that there were other contractors like 
us who like technology. Some people did warn 
us that contractors wouldn’t use the Internet 
or smartphones, but we were lucky that the 
shift in their behaviors came quickly and we 
were able to hold out and succeed.”

From then until today, the number of com-
panies using builk.com has grown to almost 
18,000. The factors behind Padungtin and 
builk.com’s success include focusing on users 
from the construction industry, good timing, 
effective technology, and the change in con-
sumer behavior towards all things digital. The 
core idea behind his and his team’s working 
process was to have the spirit of a start-up 
and to not be afraid of ‘failure.’ “When we work, 
we believe that we are doing something new, 
therefore, we are always looking for new ways 
to do things and looking for opportunities to 
crack into this market. We experiment a lot. 
In the past we would try ten things, and eight 
would not work, but we were never fazed by 
it. The two things that we got right, we would 
do more of, and the eight things that we got 
wrong, we would learn from. Some people 
don’t like to be wrong and are afraid to be 
wrong, but I always tell my team that even 
the CEO can be wrong. I show them when 
I make a mistake; I admit that I made a bad 
decision and that it’s normal to do so. This 
became our working culture, so my team is 
not afraid of failure and that is why we can 
always find new ways and answers together.”

With close on a decade of experience in the 
construction industry, Padungtin gave us his 
take on its future: “I see a bright future for 
the industry for at least another five years, 
because now there is a growing influx of new 
contractors, it’s an era where our fathers are 
passing on the torch to the next generation 
and these young operators are increasingly 
adapting to new technologies.”

For builk.com, the long-term goal is to solve 
two major hurdles in the building industry, 
which are to reduce the ineffectiveness and 
risks in the working process by creating a posi-
tive image of credibility and strengthening 
business management. “This year we are 
branching out to focus on real estate deve-
lopers by creating a program called PLOY, 
which will help to shift unsold inventory. As 
for building supply stores, last year we tested 
the waters with the I-JU campaign, which 
received pretty good feedback, so this year 
we created the program JUBILI, which came 
out of I-JU and is an effective e-commerce 
platform that can connect to the contractors 
on builk.com, as well as to all the real estate 
developers. We want to connect everyone in 
the industry together so that we can work 
systematically and support each other, in 
order that the industry can move forward 
and grow in quality.”

builk.com

เปิดง่ายและตายเรว็ทีส่ดุในประเทศ หลงัจากสัง่สม
ประสบการณ์มาจนถงึจดุหนึง่ เรากต็ัง้ค�าถามขึน้มา
ว่ามนัจะมอีะไรทีส่ามารถช่วยชวีติผูร้บัเหมาให้ดขีึน้
ได้บ้างไหม ซึง่ถ้าเป็นบรษิทัใหญ่ๆ เขากค็งมซีอฟต์แวร์
เข้ามาช่วย แต่ผูร้บัเหมา SME แบบพวกเราล่ะ 
มนัไม่เคยมเีทคโนโลยมีาช่วยเลย แถมไม่มสีตางค์
ไปซือ้ซอฟต์แวร์แพงๆ ด้วยซ�า้ เลยอยากจะท�าซอฟต์-
แวร์ตวัหนึง่ขึน้มาเพือ่ให้ผูร้บัเหมาตวัเลก็ๆ อย่างเรา
ได้ใช้ เป็นโปรแกรมทีใ่ห้ใช้ฟรไีปเลย แล้วเรากไ็ปหา
รายได้จากอย่างอืน่แทน” 

ทว่าเส้นทางของ builk.com นัน้ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ 
แต่ต้องฝ่าฟันกบัอปุสรรคและผ่านการลองผดิลองถกู
มาไม่น้อยทเีดยีว “ตอนแรก เรากค็ดิว่ามนัน่าจะง่าย 
ให้ใช้ฟร ีผูร้บัเหมาทัว่ประเทศใช้แน่นอน แต่ช่วง 
3-4 ปีแรก ไม่มใีครใช้เลย เราต้องสูด้้วยความเชือ่
เลยนะว่ามนัต้องมผีูร้บัเหมาทีเ่ป็นแบบเราทีช่อบ
เทคโนโลยบ้ีางส ิซึง่กม็คีนเตอืนเหมอืนกนัว่าไม่มี
ผูร้บัเหมาคนไหนใช้อนิเตอร์เนต็หรอืสมาร์ทโฟน
กันหรอก แต่เราถือว่าโชคดีที่พฤติกรรมของ
ผู้รับเหมาเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วและผมก็อยู่จน
วนันีไ้ด้ส�าเรจ็” 

จากแรกเริม่ทีไ่ม่มผีูใ้ช้งาน วนันี ้builk.com มกีลุม่
ผูใ้ช้มากขึน้ จนแตะทีเ่ลข 18,000 บรษิทัแล้ว 
แน่นอนว่าปัจจยัทีท่�าให้คณุไผทและ builk.com 
ประสบความส�าเรจ็อย่างทกุวนันี ้นอกจากความ
แตกต่างทีมุ่ง่เจาะกลุม่คนท�างานในธรุกจิก่อสร้าง
โดยเฉพาะ การเกดิขึน้ของเวบ็ไซต์แบบถกูทีถ่กูเวลา 
การมเีทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเริม่ปรบัไปสูอ่อนไลน์มากขึน้แล้ว หลกัคดิที่
เป็นหวัใจส�าคญัในการท�างานของเขาและทมีงานคอื
การมจีติวญิญาณของ start-up และไม่กลวัค�าว่า 
‘ล้มเหลว’ “ทกุครัง้ทีเ่ราท�างาน เรามคีวามเชือ่ว่า
เราก�าลงัท�าสิง่ใหม่ เพราะฉะนัน้ เราจะมองหาวธิี
ใหม่ๆ เสมอว่ามอีะไรบ้างไหมทีจ่ะท�าให้เรามโีอกาส
แทรกลงไปในตลาดนีไ้ด้ เรามคีวามเป็นนกัทดลอง
อยูเ่ยอะ ทีผ่่านมา เราทดลอง 10 อย่าง ผดิไป 8 
อย่าง แต่เราไม่เคยท้อเลย ซึง่ 2 อย่างทีถ่กู เราก็
ท�าให้มากขึน้ ส่วน 8 อย่างทีผ่ดิ เรากเ็รยีนรูจ้าก
ความผดิพลาดนัน้ บางคนไม่ชอบผดิและกลวัทีจ่ะผดิ 
แต่ผมบอกน้องๆ เสมอว่า CEO กย็งัผดิได้ ผมท�าผดิ
ให้ด ูแล้วผมกย็อมรบัผดิว่าพีต่ดัสนิใจผดิ มนัเป็น
เรือ่งปกต ิเพราะฉะนัน้ นีค่อืวฒันธรรมองค์กรของ
ผมด้วยทีท่มีงานของผมจะต้องไม่กลวัผดิเหมอืนกนั 
ซึง่นัน่ท�าให้เราเจอหนทางใหม่ๆ ไปด้วยกนั” 

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงก่อสร้างทีม่มีาเกอืบ
หนึง่ทศวรรษ คณุไผทได้ให้มมุมองต่อสถานการณ์
ธรุกจิก่อสร้างในอนาคตไว้น่าสนใจว่า “ผมยงัเหน็ว่า
โอกาสของธรุกจิก่อสร้างยงัสดใสต่ออกีอย่างน้อย 
5 ปี ข้างหน้าแน่ๆ เพราะตอนนีม้ผีูร้บัเหมาใหม่ๆ 
เข้ามามากขึน้ เป็นยคุทีค่ณุพ่อส่งไม้ต่อให้ genera-
tion ใหม่ๆ แล้วผูป้ระกอบการรุน่ใหม่เหล่านีก้็
ปรบัตวัใช้เทคโนโลยมีากขึน้”

ส�าหรบั builk.com เอง กม็เีป้าหมายในระยะยาวคอื
การแก้ปัญหา 2 เรือ่งใหญ่ๆ ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ได้แก่ การลดความไร้ประสทิธภิาพของการท�างาน
และลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในการท�างาน โดย

We wanted to create 
a network that brings 
together everyone in 
the construction industry, 
whether they are real 
estate developers, 
contractors or suppliers
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มุง่สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีวามน่าเชือ่ถอื และเสรมิ
ความแขง็แกร่งด้านการบรหิารทางธรุกจิ “นอกจากนี้ 
ปีนีเ้ราเริม่แตกกิง่มาโฟกสัที ่real estate developer 
มากขึน้ โดยท�าโปรแกรมชือ่ PlOy ทีจ่ะมาช่วยให้ 
บ้านทีค้่างสต๊อกขายได้ง่ายขึน้ ส่วนฝ่ังร้านวสัดุ
ก่อสร้าง ปีทีแ่ล้วเราชมิลางด้วยการปล่อยแคมเปญ 
‘เจ๊จ’ู ออกไป กไ็ด้รบัฟีดแบค็ทีค่่อนข้างด ีปีนีเ้ราท�า
โปรแกรมชือ่ JUBIlI ซึง่มาจากเจ๊จนูีล่่ะ โดยให้การ
ขายสนิค้า e-commerce มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
สามารถเชือ่มต่อกบัผูร้บัเหมาบน builk.com รวมถงึ
บรรดา real estate developer ได้ด้วย เราอยาก
เชือ่มทกุๆ คนในวงการให้สามารถท�างานได้อย่าง
เป็นระบบและสามารถซพัพอร์ตกนัได้ เพือ่ให้วงการ
มนัเดนิต่อไปได้อย่างมคีณุภาพ” 

01 
ฟังก์ชัน่การหาราคาสินค้า
ออนไลน์บนเวบ็ไซต์ 
builk.com

02 
แคมเปญ “เจ๊จ”ู ไวรลัท่ี
กลายเป็นกระแสอยูพ่กั
หนึง่บนโลกโซเชยีลมเีดีย

02

01
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WORK IN PROGRESS talks with Dr. Ponn 
Virulrak, Managing Director of Lumpini 
Project Management Service about the 
importance of construction management, 
an issue that is not as recognized as it should 
be within the design and construction indus-
tries. “The nature of designers may look at 
the discipline primarily for its aesthetic qua-
lities, but there are other elements from 
budget control and time to the workforce 
that should be reflected upon as well. The 
latter is considered the most important ele-
ment when it comes to operating a business.”

Dr. Virulrak received his bachelor’s degree 
from the Faculty of Architecture, Chulalong-
korn University before later earning a master’s 
and PhD from the University of Hawaii at 
Manoa. He spent over 8 years working with 
multiple design studios in the United States 
before returning to Thailand and becoming 
a tenured professor in the faculty he gradu-
ated from. “Back when I was working in 
the United States, apart from the design 
experience and professional standards, I 
also found that the real cost was ‘time.’ We 
get paid according to working hours, so if 
there were too many people working on a 
project, the cost naturally increased because 
the money we received from a client was 
already fixed.” Dr. Virulrak also explained 
how the studio system employed by many 
design firms in the United States put great 
emphasis on cost control and systemically 
followed the result of team performance 
using time sheets as a tool for every em-
ployee to document the details of their work 
on a daily basis. Doing so allowed for the 
company to know the financial situation of 
each project as they were able to carefully 
consider not only the costs and returns, but 
also efficiency in terms of determining the 
business strategy in the long run.

“Say that a project’s fee was six million but 
you spent 5.5 million, there would be nothing 
left. Compare that to a project where you 
get paid two million and you spend only 
500,000, that’s a lot of profit. But not that 
many people in the industry are aware of this 
fact.” After coming back home to Thailand 
and opening his own company, Dr. Virulrak 
utilized this model within the company. The 
development takes place from the physical 
time sheets that are hard copies to web-
based applications where users can log in 
through web browsers that offer faster data 
processing. The structure of the site is divided 
into three main menus from the time sheet 
where daily performance is documented to 
the report section that separates projects 
into different levels with details about the 
resources used for each project and the per-
sonal and budget section. The main data 

หลกัการท�าธรุกจิ ดงันัน้ถ้าเราไม่สอนเรือ่งทีม่นั
พืน้ฐานอย่าง ความส�าคญัในการท�า time sheet 
มนักจ็ะไม่ได้ประโยชน์อะไร” ดร.พร กล่าว

“จรงิๆ มนัเป็นระบบทีใ่ช้ไม่ยาก ประเดน็ทีส่�าคญัคอื
วนิยัของคนใช้ เพราะถ้าคณุไม่กรอก time sheet 
คณุกจ็ะไม่เหน็อะไรเลย เทคโนโลยมีนัจะไม่มี
ประโยชน์ถ้าคณุไม่ปฏสิมัพนัธ์กบัมนั” อนัทีจ่รงิหลกั
การท�างานของซอฟต์แวร์ตวันีค่้อนข้างทีจ่ะเรยีบ
ง่ายทเีดยีว และมนักม็ทีีม่าจากมาตรฐานระบบการ
ท�างานในสตดูโิอปกตทิัว่ไปทีม่กีารตดิตามผลการ
ท�างาน แต่อย่างไรกต็าม สาเหตทุีซ่อฟต์แวร์ตวันี้
ยงัไม่เป็นทีไ่ด้รบัความนยิมในตอนนีก้อ็าจจะมาจาก
สาเหตทุีว่่า เรายงัไม่คุน้ชนิกบัการท�าอะไรให้เป็น
ระบบ หรอืกอ็าจจะเป็นเพราะว่าหลายๆ ดไีซน์
สตดูโิอยงัคงให้ความส�าคญักบัจ�านวนลกูค้าต่อปี
มากกว่าประสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากรณ์แต่ละ
โปรเจค็ต์ “เราไม่ได้ต้องการประสบความส�าเรจ็
มากขนาดนัน้ เราแค่อยากให้ทมีและสนิค้าตอนนีม้ี
โอกาสทีด่ ีถกูน�าไปพฒันาต่อ และไม่อยากให้เพือ่น
ร่วมวชิาชพีของเราโดนเอาเปรยีบ” ดร.พร กล่าว 
ทศิทางการเตบิโตของซอฟต์แวร์นัน้ไม่ได้ขึน้อยูก่บั
ปัจจยัภายในอย่างการพฒันาขดีความสามารถของ
โปรแกรมเพยีงอย่างเดยีว แต่มนัขึน้อยูก่บัธรรมชาติ 
และวฒันธรรมการท�างานของดไีซเนอร์ในวงการด้วย 
กต้็องรอดตู่อไปว่าจะเป็นยงัไงต่อไป แต่การเกดิขึน้
ของซอฟต์แวร์นีก้ถ็อืเป็นสญัญาณทีด่ทีเีดยีว เพราะ
ถ้าไม่มใีครคดิอะไรใหม่ๆ ออกมา ภาพรวมของ
วงการออกแบบไทยอาจจะยงัคงมองไม่เหน็กนัว่า
ในอนาคตเราจะเดนิไปในทศิทางไหนต่อไป 

The most significant 
point is the users’ discipline 
because if you don’t document 
anything on the time sheet, 
you wouldn’t be able to see 
anything
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menu serves as the company’s database 
and consists of information related to staff, 
salaries and projects to miscellaneous details 
about the staffs’ days off, lists of partners 
and work codes. The application operates 
with different levels of accessibility for dif-
ferent users, from those staff at the opera-
tional levels to executive officers who have 
the authorization to see entire reports and 
follow up on the company’s business situ-
ation.

“In today’s business world, you can’t work 
alone. You need to find partners who will 
strengthen your weak points. Builk already 
has a program that covers construction and 
building management but they don’t have 
a program for the actual design process 
management. That’s something we are able 
to obtain. Our program is developed for the 
design industry, for both architects and en-
gineers.” The initial marketing strategy was 
primarily personal training, with only Dr. 
Virulrak, Mondop Srisongkram and Pongsak 
Dechra (the people who were behind the 
idea of the software from the very beginning) 
alone being unable to expand the user base 
as much as its potential would allow for. This 
was the main reason that Dr. Virulrak looked 
for partners who could reinforce the mar-
keting strategy as well as the platform as a 
way of helping to introduce the software to a 
wider group of users. The team has been de-
veloping the software with Builk but training 
is still the main approach to expand the num-
ber of potential users. “Training is very impor-
tant and it’s more than just teaching some-
one how to use the program. What is even 
more difficult is the business principles. 

การใช้จ่ายในแต่โปรเจค็ต์ และพจิารณาว่าทนุทีล่งไป
ในนัน้คุม้ค่าหรอืไม่ รวมไปถงึเพือ่ประสทิธภิาพใน
การก�าหนดกลยทุธ์การท�าธรุกจิระยะยาว

“บางโปรเจค็ต์มค่ีาจ้างหกล้าน แต่คณุใช้ไปห้าล้านห้า 
มนักไ็ม่เหลอือะไรแล้ว แต่ในอกีโปรเจค็ต์ ถงึแม้
ค่าจ้างจะแค่สองล้าน แต่เราใช้ไปแค่ห้าแสน อนันี้
ก�าไรถล่มทลายเลย ในเมอืงไทยไม่ค่อยมใีครรูต้วัเลข
ตรงนีก้นั” หลงัจากกลบัมาประเทศไทยและเปิด
บรษิทัเป็นของตวัเอง ดร.พร จงึน�าโมเดลนีม้าใช้ใน
บรษิทั โดยพฒันาจาก time sheet ทีเ่ป็นกายภาพ
อย่างการจดลงกระดาษ มาเป็น web-based applica-
tion ทีส่ามารถเข้าไปใช้ได้ผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ ซึง่มี
ความรวดเรว็ในการประมวลผลมากกว่าเดมิ โครง-
สร้างของเวบ็ไซต์จะแบ่งออกเป็น 3 เมนใูหญ่ๆ คอื 
time sheet ส�าหรบักรอกรายละเอยีดการท�างานใน
แต่ละวนั report ซึง่แบ่งออกเป็นในระดบัโปรเจค็ต์ 
(แจกแจงการใช้ทรพัยากรในแต่ละโปรเจค็ต์) ส่วน-
บคุคล และงบประมาณ และเมน ูmain data ทีจ่ะ
เป็นฐานข้อมลูของบรษิทัทัง้หมด ประกอบไปด้วย
รายละเอยีดของทมีงาน เงนิเดอืน โปรเจค็ต์ ไปจนถงึ
รายละเอยีดเลก็ๆ อย่างเช่น วนัหยดุของสตาฟ 
รายชื่อพาร์ทเนอร์ และเวิร์คโค้ด ทั้งหมดนี้จะมี
การจ�ากดัการเข้าถงึข้อมลูหลายระดบัตัง้แต่ระดบั
ปฏิบัติการ ไปจนถึงผู้บริหารที่สามารถเข้าไปดู 
report ทั้งหมดของทั้งบริษัท และติดตามสถาน-
การณ์ทางธรุกจิของบรษิทัได้

“ในโลกธรุกจิปัจจบุนัเราไม่สามารถอยูต่วัคนเดยีวได้ 
เราต้องหาพาร์ทเนอร์ทีม่าเตมิเตม็จดุอ่อนของเรา 
ทนีี ้Builk เขามโีปรแกรมทีด่แูลการก่อสร้าง กบั
การบรหิารอาคารแล้ว แต่ยงัขาดโปรแกรมทีม่าช่วย
บรหิารขัน้ตอนการดไีซน์ซึง่เรามตีรงนัน้ โปรแกรม
ของเราเป็นโปรแกรมของวงการดไีซน์ ไม่ว่าจะเป็น
สถาปนกิ หรอืวศิวกร” การท�าการตลาดช่วงแรกนัน้ 
เน้นไปทางการจดัอบรมซึง่ด้วยล�าพงัตวั ดร.พร 
และโปรแกรมเมอร์อีกสองคนอย่าง มณฑป 
ศรสีงคราม และ พงศกัดิ ์เดชรา (ซึง่เป็นผูร้เิริม่ 
ออกแบบซอฟต์แวร์ตัง้แต่แรกเริม่) ไม่สามารถที่
จะขยายกลุม่ผูใ้ช้ออกไปได้กว้างมากเพยีงพอ เป็น
สาเหตทุีท่�าให้ ดร.พร มองหาพาร์ทเนอร์ทีจ่ะมา
ช่วยเสรมิในการท�าตลาด รวมไปถงึแพลตฟอร์มที่
จะท�าให้ซอฟต์แวร์นีเ้ข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้จ�านวน
มากขึน้ โดยในปีทีผ่่านมากไ็ด้ร่วมกบั Builk ในการ
พฒันาซอฟต์แวร์นี ้แต่กย็งัยดึเอาการเปิดอบรม
เป็นวธิหีลกัในการขยายกลุม่ผูใ้ช้ “การเปิดอบรมมนั
ส�าคญัมาก และมนัมากกว่าแค่การสอนใช้โปรแกรม 
ผมมองว่าเรือ่งนีม้นัสอนกนัได้ แต่เรือ่งทีย่ากคอื

If we don’t teach and make them realize 
the basics such as the importance of time 
sheets, then it’s useless,” said Dr. Virulrak.

“The system isn’t really that hard to use. The 
most significant point is the users’ discipline 
because if you don’t document anything 
on the time sheet, you wouldn’t be able to 
see anything. Technology is useless if you 
don’t interact with it.” The way the software 
operates is rather simple. It is derived from 
the standard of the operating system used 
by most design studios, which essentially 
encompass a follow up of the staffs’ perfor-
mance. The reason that the software has not 
been widely used is probably because most 
design studios have never been familiar with 
such a systemic process or perhaps the 
majority of companies still prioritize the 
number of clients rather than an efficient 
use of resources for each project. “We don’t 
expect it to be that successful. We just want 
for the team and the product to have the 
chance to be further developed and we don’t 
want our fellow design practitioners to be 
taken advantage of,” concluded Dr. Virulrak. 
The future direction of the software relies 
not only on the internal factors such as the 
development of the program’s capabilities, 
but also the nature and culture of the way 
designers work. While the future remains to 
be seen, the birth of the software serves as 
a promising sign because without any new 
ideas and innovations, we won’t be able 
to see in which direction Thailand’s design 
industry is headed.

wisdomcs.co.th

Work in Progress ได้มโีอกาสพดูคยุกบั ดร.พร 
วริฬุห์รกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั Lumpini Project 
Management services ในเรือ่งความส�าคญัของการ 
บรหิารโครงการการก่อสร้าง ซึง่ในวงการออกแบบ 
หรอืก่อสร้างในประเทศไทยตอนนี ้อาจจะยงัไม่ให้เหน็
ความส�าคญักนัมากนกั “ธรรมชาตขิองดไีซเนอร์ 
อาจจะมองในแง่การดไีซน์ให้ออกมาสวยเพยีงอย่าง
เดยีว แต่จรงิๆ แล้วการควบคมุทนุต่างๆ ทัง้เวลา 
งบประมาณ แรงงานคน ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่ดุใน
การท�าธรุกจิ” 

ดร.พร จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ก่อนจะไปศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทและเอกจาก 
University of Hawaii at Manoa หลงัจากนัน้ได้ใช้
เวลากว่า 8 ปีท�างานกบัสตดูโิอออกแบบหลายแห่ง
ในอเมรกิาก่อนจะกลบัมาเป็นอาจารย์ประจ�าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
“ในช่วงทีผ่มท�างานในอเมรกิา นอกจากประสบการณ์
ด้านการออกแบบ มาตรฐานการท�างาน ผมยงัค้น
พบว่า ต้นทนุทีแ่ท้จรงิคอื “เวลา” เขาจ่ายเงนิเดอืน
ตามเวลาทีเ่ราท�างาน ฉะนัน้ถ้าเอาคนเข้าไปท�างาน
ในโปรเจค็ต์ๆ หนึง่เกนิความจ�าเป็น ต้นทนุกจ็ะ
เพิม่ขึน้ตามไปด้วย เพราะเงนิทีเ่ราเรยีกเกบ็จาก
ลกูค้ามนัเป็นยอดคงที”่ ดร.พร เล่าว่าระบบการ
ท�างานในสตดูโิอหลายๆ แห่งในอเมรกิาให้ความ
ส�าคญักบัการควบคมุต้นทนุ และการตดิตามผล
การท�างานของทมีงานมาก โดยใช้ time sheet 
เป็นเครือ่งมอืให้พนกังานทกุคนลงรายละเอยีด
การท�างานในแต่ละวนั เพือ่ให้ทราบถงึสถานการณ์
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“ในโลกใบนีไ้ม่มสีนิค้าใดทีร่าคาถกูลงแล้วคณุภาพ
สนิค้าจะยงัคงดอียูเ่หมอืนเดมิ เรามุง่มัน่ท�าสนิค้าทีม่ี 
คณุภาพ ให้ได้ทัง้วสัดทุีด่แีละรปูแบบการออกแบบ 
ทีล่�า้สมยั รวมถงึมาตรฐานความทนทานของวสัดุ
เป็นส่ิงส�าคญัทีเ่ราค�านงึถงึ” นีเ่ป็นทศันคตขิอง พรชยั 
พัฒนกลุไพศาล ผูบ้รหิารและผูก่้อตัง้ นภวสั โปรดกัส์ 
ผูน้�าด้านนวตักรรมผลติภณัฑ์งานอลมูเินยีมทีใ่ช้ใน
การตกแต่งในวงการก่อสร้างของไทย ต่อทศิทางการ
แข่งขนัในตลาด ทีใ่นปัจจบุนัเริม่มผีลติภณัฑ์จาก
ประเทศจนีทีม่รีาคาต�า่กว่าเข้ามาตตีลาดในไทย 
แต่แทนทีจ่ะลงไปแข่งกบัแบรนด์เหล่านัน้ด้วยการลด
ต้นทนุการผลติอย่างทีห่ลายๆ บรษิทัท�ากนั นภวสั 
โปรดกัส์ เลอืกทีจ่ะแตกไลน์การผลติขึน้มาอกีหนึง่
ไลน์ เพือ่ลดต้นทนุ แต่ไม่ลดมาตรฐานการผลติและ
ความทนทานของวสัด ุเพือ่แข่งขนัในตลาดดงักล่าว 
ขณะเดยีวกนักย็งัคงพฒันานวตักรรมการผลติ
รปูแบบใหม่ๆ ควบคูก่นัไป

“In this world, there’s no such thing as a 
product that can maintain a good quality for 
a reduced price. Our determination lies in 
creating products of high quality, be that 
through the materials or the design, including 
developing a standardized level of durability 
and longevity, which are among the things 
we consider our priorities,” said Pornchai 
Patthanakulpaisarn, founder and executive of 
Napavas Product, the leading manufacturer 
of decorative aluminum in Thailand’s construc-
tion industry about the current direction of 
the competition in the regional market. As 
products from China find their way into the 
market for a lower selling price, rather than 
reducing the production cost to compete 
with the Chinese brands, which is the go-to 
approach for many manufacturers, Napavas 
Product has chosen to come up with new 
product lines to lower production costs while 
the manufacturing standard and durability 
are maintained. The company aims for its new 
product lines to compete in the market as it 
continues to research and develop new manu-
facturing innovations.

Napavas Product was founded in 2002 with 
the initial objective of developing and creating 
products that are different from those available 
on the market. Seeing the potential and pos-
sibility for new innovations from materials like 
aluminum and stainless steel, Napavas Product 
uses two materials for the development of its 
products which range from corner trim to strip 
nosing and skirts while also including products 
for home decoration and safety as well as an 
upcoming collection of outdoor furniture. 
“We see human resources as the water that 
keeps this ship that is our company moving. 
In the meantime, it’s one of the factors that can 
cause the ship to sink as well. It would be as if 
we were hit by a wave. In this sense, that wave 
would be any misunderstanding or miscom-
munication within the organization and between 
our personnel.” The company’s approach 
toward management has contributed to its 
continual growth throughout the fifteen years 
of its business operations, giving great impor-
tance to human resources and maintaining 
relationships with the clients. This model 
highlights the potential of human resources 
by allowing for employees to develop, grow 
and achieve a higher level of professionalism 
and a higher position within the organization. 
Not only does this help to create a positive 
image for the organization, but such approach 
also offers opportunities for the company’s 
personnel to attain greater expertise, which 
has resulted in their ability to provide and 
advise clients with comprehensive and useful 
information. Ultimately, such efficiency and 
knowledge has directly affected the clients’ 
confidence in Napavas’ products and services.

CEO & Founder 
Napavas Product

When asked about the business strategy and 
the strengths that help Napavas Product con-
tinue to expand, Patthanakulpaisarn’s answer 
encompassed the material selection process, 
which focuses on the use of raw materials 
from European countries and Australia whose 
expertise in aluminum and stainless steel is 
reputable, as well as the development of a high 
quality coating technology, the company’s 
marketing strategies and an efficient shipping 
system. “The reason we’re still moving forward 
strongly in the market is because the product 
lines that answer to the market demands with 
new innovations are continually developed and 
released such as our new aluminum products 
where patterns can be painted directly on the 
surfaces. We will also release our outdoor 
furniture collection soon, so as we continue 
to come up with fresh ideas and innovations, 
dealers get to see something new and the 
feedback has been very positive because we 
are able to give them what they’re looking for.”

Design is something Napavas Product prioritizes  
as well as the development of manufacturing 
technologies. “No matter how great the design 
is, if the material is poor in quality, it will not  
have great longevity. With that in mind, we’ve 
come up with this innovation where we put 
colors, patterns or even images on the alumi-
num surface using electrochemical technology. 
This is an example of many of our developments 
where manufacturing innovations take place 
alongside design.” In Patthanakulpaisarn’s view, 
the thing that has allowed for Napavas Product 
to become what it is today is the ability to think  
outside of the box. “Within the next 5-10 years,  
the Asian market will continue to grow exponen-
tially, and it’s not just China but other countries 
in the region that may have the potential but 
not the sense of innovation. I think one of the 
weak points of Thai manufacturers at the 
momentis that they tend to copy things that 
have been done before. They compete to sell 
products for cheaper prices instead of coming 
up with something new. We have to think dif-
ferently and create something different. Once 
you achieve that, your product will sell itself.”

Another interesting insight revolves around the 
direction of the company during the current 
economic downturn. “We move forward. We’re 
building more storage, preparing our stock, 
following the increasing demands and we have 
brought our two most important departments, 
production and sales, together in one place 
now. We continue to develop new products 
like our outdoor furniture collection using 
painting innovations for the aluminum surface. 
The pieces are lightweight bringing great 
mobility and can withstand different climatic 
conditions. Also, we are about to launch new 
product lines such as aluminum canopies. With 
the economy that we’re in, everyone is hesitant 
to expand, and we don’t know how long the 
situation will persist. However, our company 
is still doing quite well as we are growing by 
20-30% each month so I’m sure that the 
economy will improve over the next couple of 
years. We’re preparing everything for that day. 
When the time comes and everyone is learning 
how to walk, we’ll be ready to run.” Napavas 
Product is, without a doubt, a force to be 
reckoned with, especially with such vision and 
potential. It’s interesting to see how much and 
in which direction it will grow. While Patthana-
kulpaisarn described that he never expects 
the company to go public, Napavas Products 
is planning to expand its business in the Asian 
Market. And if things go well as planned, we 
might get to see products from this Thai brand 
make their way to the Middle East in the future.

napavas.com

หจก.นภวสั โปรดกัส์ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2545 โดยมี
แนวคดิแรกเริม่คอื การพฒันาและสร้างความ
แตกต่างจากสนิค้าแบบเดมิ โดยเลอืกวสัดปุระเภท
อลมูเินยีมและสแตนเลสเป็นวสัดหุลกัในการผลติ 
ซึง่ยงัมอีกีหลายๆ ความเป็นไปได้ในการพฒันา
ทีย่งัไม่เคยมใีครท�า ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ของนภวสั 
โปรดกัส์มตีัง้แต่ คิว้ตวัปิดขอบหรอืเข้ามมุ จมกูบนัได
กนัลืน่ ตวัปิดมมุ กรยุเชงิ บวัเชงิผนงั ทีท่�าจากวสัดุ
โลหะอลมูเินยีมและสแตนเลส รวมถงึผลติภณัฑ์ทีใ่ช้
ในการตกแต่งเพือ่เพิม่ความสวยงามและปลอดภยั
ให้กบับ้านทีเ่รารกั ไปจนถงึไลน์ผลติภณัฑ์ใหม่ที่
ก�าลงัจะทยอยออกมาให้เหน็กนัอย่าง เฟอร์นเิจอร์
เอาท์ดอร์ทีท่�าจากอลมูเินยีมและสแตนเลส “เรามอง
บุคลากรในองค์กรเป็นเหมือนกับน�้าที่คอยพยุงให้
องค์กรหรอืบรษิทัทีเ่ปรยีบเสมอืนเรอืให้ลอยได้ และ
ในขณะเดยีวกนัน�า้หรอืบคุลากรกส็ามารถท�าให้เรอื
หรอืองค์กรจมได้เช่นเดยีวกนั ถ้าวนัหนึง่เกดิมคีลืน่
เกดิขึน้มา เรามองคลืน่ในทีน่ีค้อืความไม่เข้าใจกนัใน
องค์กรและระหว่างบคุลากรด้วยเช่นกนั” แนวทาง
การบรหิารส�าคญัทีท่�าให้ นภวสั โปรดกัส์ เตบิโต
อย่างมเีสถยีรภาพต่อเนือ่งมากว่า 15 ปีทีผ่่านมาคอื 
การให้ความส�าคญักบับคุลากร และการรกัษาความ
สมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัในโมเดลนี้ 
หลกัๆ แล้วคอืการสร้างคน สร้างบคุลากรขึน้มา
จากระดบัล่าง ให้มโีอกาสพฒันาตนเองขึน้มาอยู่
ในต�าแหน่งทีส่งูขึน้ ซึง่นอกจากจะช่วยสะท้อน
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กรออกไปสูภ่ายนอกแล้ว 
พร้อมๆ กนันัน้กท็�าให้บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญ
ในสายงานของตนเอง สามารถให้ข้อมลูผลติภณัฑ์ 
และค�าปรกึษาแก่ลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
จะส่งผลโดยตรงต่อความมัน่ใจของลกูค้าทีจ่ะมต่ีอ
ผลติภณัฑ์ของ นภวสั โปรดกัส์

เมือ่ถามถงึกลยทุธ์ในการด�าเนนิกจิการ ว่าอะไรคอื
จดุแขง็ส�าคญัทีท่�าให้ นภวสั โปรดกัส์ สามารถด�าเนนิ
ธุรกจิมาถึงปัจจุบนัได้ ค�าตอบจากพรชัย กดู็เหมอืนว่า
จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุ ที่จะมอง
ไปทีว่สัดจุากกลุม่ประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้าน
อลมูเินยีมและสแตนเลส อย่างเช่น กลุม่ประเทศใน
ทวปียโุป หรอืออสเตรเลยีเป็นส่วนใหญ่ ถดัมาคอืใน
ด้านนวตักรรมการเคลอืบผวิทีม่คีณุภาพ ไปจนถงึ
กลยทุธ์ด้านการตลาด และการจดัส่งทีต่รงเวลา 
“ที ่หจก.นภวสั โปรดกัส์ เรายงัอยูใ่นตลาดได้อย่าง
มัน่คง กค็งเป็นเพราะไลน์การผลติของทาง นภวสั 
โปรดกัส์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด แล้วกม็ี
รปูลกัษณ์ใหม่ๆ ออกมาเรือ่ยๆ อย่างเช่นอลมูเินยีม 
ของทางบรษิทัทีเ่ราสามารถเพ้นต์ลายลงไปได้แล้ว 
เราท�าเป็นเฟอร์นเิจอร์เอาท์ดอร์แล้วด้วย พอเรา
พฒันาสนิค้าไปเรือ่ยๆ ดลีเลอร์เหน็โปรดกัท์ใหม่ๆ 
ของเรา เขากต็อบรบักลบัมาด ีเพราะสามารถตอบ
โจทย์ลกูค้าของเขาได้”

การให้ความส�าคญัด้านการดไีซน์ถกูท�าควบคูไ่ปกบั
การพฒันานวตักรรมการผลติ โดยพรชยัมองว่า 
“ถงึแม้ดไีซน์จะดแีค่ไหน แต่ถ้ามนัมาอยูบ่นวสัดุ
ทีไ่ม่ด ีต่อให้มนัสวยแค่ไหนมนักจ็ะอยูไ่ด้ไม่นาน 
เราเลยคดินวตักรรมขึน้มาโดยการยงิสลีงไปใน
อลมูเินยีม เพิม่ลวดลายลงไปได้ เอาภาพใส่ลงไปใน
ผวิอลมูเินยีมโดยการใช้ระบบเคมไีฟฟ้ายงิสลีงไป 
นีค่อื นวตักรรมทีเ่ราพฒันาควบคูไ่ปกบัดไีซน์” 
รวมถงึยงัมองว่า สิง่ทีแ่ขง็แรงทีส่ดุทีท่�าให้นภวสั 
โปรดกัส์โดดเด่นออกมาและยนืได้อย่างมัน่คง
นัน่คอืการคดินอกกรอบ “ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า
นี ้ตลาดเอเชยียงัมโีอกาสเตบิโตอกีมาก ไม่ใช่แค่
ในจนี แต่ยงัรวมไปถงึประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคนีด้้วย
ทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอ แต่อาจจะยงัไม่มนีวตักรรม 
ผมว่าจดุอ่อนของผูผ้ลติในไทยตอนนี ้คอืยงัตดิอยูใ่น
เรือ่งการท�าตาม เลยีนแบบกนั พยายามแข่งขนัด้าน
ราคากนั แต่ไม่คดิเรือ่งการค้นคว้านวตักรรมอะไร
ใหม่ๆ ผมว่าเมอืงไทยต้องคดิอะไรทีแ่ตกต่าง และ
ถ้าเราได้สิง่นัน้มา มนัจะขายได้ทนัท”ี

อกีค�าตอบทีน่่าสนใจ คงจะเป็นค�าตอบต่อค�าถาม
เกีย่วกบัทศิทางของบรษิทัในสภาพเศรษฐกจิที่ 
ค่อนข้างจะซบเซาในปัจจบุนั “เราเดนิหน้าต่อครบั 
เราก�าลงัสร้างคลงัเกบ็สนิค้าเพิม่เพือ่ให้พร้อมขาย
และมสีนิค้าให้เพยีงพอต่อความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ 
และรวบธรุกจิทัง้ผลติและขายให้มาอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั 
พฒันาสนิค้าใหม่ๆ อย่างเฟอร์นเิจอร์ในสวนด้วย
นวตักรรมอลมูเินยีมเพ้นต์ลาย ซึง่มข้ีอดหีลายๆ ข้อ 
ทัง้ความทนทานต่อสภาพอากาศ น�า้หนกัทีเ่บา 
เคลือ่นย้ายได้สะดวก เราก�าลงัจะมโีปรดกัท์ใหม่ๆ 
อย่างเช่น กนัสาดอลมูเินยีมด้วย วนันีเ้ศรษฐกจิที่
ก�าลงัอยูใ่นขาลงท�าให้ทกุคนชะลอ ไม่รูว่้าจะชะลอ
ไปอกีกีปี่ แต่ทกุวนันีบ้รษิทัเรายงัดอียู ่ยงัเตบิโต 
20-30 เปอร์เซน็ต์ทกุๆ เดอืน ผมมัน่ใจว่าอกีสกั
สองปีเศรษฐกจิเราจะดขีึน้ ผมกจ็ะท�ารอเอาไว้ก่อน 
พอถงึตอนนัน้ทีท่กุคนเริม่ตัง้ไข่ ผมกจ็ะพร้อมวิง่
แล้ว” พรชยักล่าว นภวสั โปรดกัส์ ถอืเป็นแบรนด์
ทีน่่าจบัตามองทเีดยีว โดยเฉพาะในอกี 5-10 ปีข้าง
หน้าว่าบรษิทัจะเตบิโตไปทางไหน ถงึแม้ว่าพรชยั
จะบอกว่าตวัเขาเองไม่ได้คาดหวงัให้บรษิทัต้องเตบิโต
มากขนาดเข้าตลาดหุน้ แต่ทีแ่น่ๆ นภวสั โปรดกัส์ 
ได้วางแผนไว้แล้วว่าพวกเขาจะขยายเข้าไปยงัตลาด
เอเชยี และถ้าเป็นไปได้เราอาจจะได้เหน็ผลติภณัฑ์
จากไทยไปขายไกลถงึตะวนัออกกลางด้วย

Our determination 
lies in creating products 
of high quality, be that 
through the materials 
or the design
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LOCATION 
bANgKOK

Type
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ผลติภณัฑ์กลุม่คิว้อลมูเินยีม 
(แบบเหลีย่ม)

02

มาตรฐานการเคลอืบผวิ 
อลมูเินยีมของ นภวสั 
โปรดกัส์ ท�าให้ผลติภณัฑ์
สามารถน�าไปใช้ในพืน้ที่
เอาท์ดอร์ได้



40 BUILDING 41TexT: PaPhoP KerdsuP
PhoTo: KeTsiree WongWan except as noted

AUSTRALIAN
EMBASSY
COMPLEX
BVN
LocatIon 
BangKoK

type
emBassy

oWneR
The ausTralian deParTmenT of 
foreign affairs and Trade

aRcHItect 
BVn

InteRIoR desIgneR 
BVn

Landscape desIgneR 
The BeaumonT ParTnershiP

stRuctuRaL engIneeR 
Taylor Thomson & WhiTTing

system engIneeR 
WsP

contRactoR 
Bouygues Thai-Vsl ausTralia

BuILdIng aRea
19,700 sq.m.

01

ausTralian emBassy ComPlex
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นบัตัง้แต่ปี 1978 มาจนถงึปัจจบุนั กเ็ป็นเวลา 
เกอืบ 40 ปีทีอ่าคารสเีหลอืงบนถนนสาทรอย่าง 
‘สถานทตูออสเตรเลยีประจ�าประเทศไทย’  ได้ท�า
หน้าทีป่ระหนึง่ประตทูีค่อยเปิดออกเพือ่ต้อนรบั
ความสมัพนัธ์จากมติรสหายนานาประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ประเทศไทยมาโดยตลอด และถ้าจะ 
ว่ากนัตามตรงแล้ว เราในฐานะผูส้งัเกตการณ์ความ 
เปลีย่นแปลงของบ้านเมอืง ต่างกร็ูก้นัดว่ีาผลงาน
สถาปัตยกรรมโดย Ken Wooley สถาปนกิระดบั
ต�านานของออสเตรเลยีหลงันี ้(ทีไ่ด้หม่อมหลวง
ตรทีศยทุธ เทวกลุ สถาปนกิชัน้ครขูองไทยมาเป็นที่
ปรกึษา) ได้ช่วยเปลีย่นภมูทิศัน์ของกรงุเทพมหานคร 
ขณะนัน้ไปมากเพยีงใด ไม่ว่าจะด้วยการยกอาคาร
ให้เกดิใต้ถนุสงู ซึง่สะท้อนแนวคดิการอยูอ่าศยัแบบ
ไทย ทีใ่นขณะเดยีวกนักแ็ฝงนยัของประเดน็การเปิด
พืน้ทีแ่บบ bureaucracy ให้กบัสาธารณะ หรอืการ
ออกแบบพืน้ทีก่ารใช้งานและภมูสิถาปัตยกรรมที่
ตอบสนองได้เป็นอย่างดกีบัสภาพภมูอิากาศของไทย 
ทว่าจดุเด่นส�าคญัทีท่�าให้อาคารโครงสร้าง wafflle 
slab หลงันีโ้ดดเด่นออกมาท่ามกลางความวุน่วาย
ของสาทรคงจะหนไีม่พ้นการสร้างความเชือ่มโยง 

Since 1978 until today, it’s been almost 40 
years that the yellow building on Sathorn 
Road with the official name of the Austra-
lian Embassy served as the first gate that 
opened Thailand and its people up to rela-
tionships with other countries. Those who 
have been keenly observing the changing 
urban fabric of Bangkok are familiar with 
the work of the legendary Australian archi-
tect, Ken Wooley and M.L. Tridhosyuth 
Devakul (Thailand’s prominent architect 
who served as Wooley’s consultant) who 
reshaped the urban landscape back in the 
day when the building was first completed. 
The elevated floor was inspired by the 
structure of traditional Thai stilt houses and 
the way of life that implicates the opening 
of a bureaucratic space for public access, 
with the design of the functional space and 
landscape architecture perfectly resonating 
with Thailand’s climatic conditions. Neverthe-
less, the most distinctive feature that caused 
the building with the waffle slab structure 
to stand out from the chaotic dynamics of 
Sathorn Road was its connection with the 
site’s cultural context such as the yellow 
ceramic tiles that the architect gained inspi-
ration for from Wat Pho Temple’s specta-
cular tile cladding. With the world’s changing 
diplomatic climate and the more advanced 
building technology that offers greater pro-
tection of life and assets, the Australian 
Embassy Bangkok saw the opportunity to 
‘relocate’ its operational base to a new 
location and a new building that had the 
talented team of architects from BVN and 
the contractor, Bouygues Thai-VSL Australia, 
overseeing the project.

The embassy’s relocation from Wireless 
Road to the land behind the Japanese 
Embassy not only brought a new dynamic 
to the area, but the size, form and color 
of the building also stands out from its sur-
rounding context due to the many factors 
that earned the Australian Embassy Com-
plex Bangkok a great deal of interest. James 
Grose, the National Director of BVN, ex-
plained how the concept behind the design 
of this 19,500-sqaure-meter building was 
derived from the question of “how to create 
a symbol that represents Australia and at the 
same time is able combine and convey the 
context of the country where the building 
is located such as Thailand.”
 

กบับรบิททางวฒันธรรมผ่านวสัดอุย่าง กระเบือ้ง 
เซรามกิสเีหลอืง ทีส่ถาปนกิหยบิยมืองค์ประกอบ
จากการกรกุระเบือ้งเคลอืบของวดัโพธิม์าใช้ได้อย่าง
น่าสนใจ แต่ด้วยบรรยากาศทางการทตูทีเ่ปลีย่นไป
ในสงัคมโลก บวกกบัเทคโนโลยอีาคารทีถ่กูพฒันา
ขึน้เพือ่ตอบสนองความปลอดภยัของชวีติและ
ทรพัย์สนิได้ดกีว่าเดมิ สถานทตูออสเตรเลยีจงึถอื
โอกาสนี ้“ย้ายบ้าน ” ไปยงัทีท่างใหม่ ในอาคารหลงั
ใหม่ทีไ่ด้ทมีสถาปนกิจาก BVN และทมีผูร้บัเหมา
จาก Bouygues Thai-VSL Australia มาเป็นผูด้แูล

นอกจากการเขยบิย้ายของอาคารสถานทตู
ออสเตรเลยีจากถนนสาทร ไปทีต่ัง้แห่งใหม่บน
ถนนวทิยทุีบ่รเิวณด้านหลงัของสถานทตูญีปุ่น่ใน
ครัง้นีจ้ะเข้าไปช่วยเตมิเตม็ชวีติชวีาให้กบัย่านได้
มากขึน้แล้ว ขนาด รปูทรง และสสีนัของอาคารที่
โดดเด่นออกมาจากบรบิทโดยรอบเองกเ็ป็นปัจจยั
ส�าคญัทีท่�าให้อาคารหลงันีไ้ด้รบัความสนใจไม่น้อย 
โดยแนวคดิส�าคญัเบือ้งหลงัอาคารขนาดประมาณ 
19,700 ตารางเมตรหลงันี ้ซึง่ได้ James Grose 
สถาปนกิผูบ้รหิารสงูสดุจาก BVN ผูร้บัผดิชอบ

01

ภาพรวมแสดงรปูทรงของ
อาคารทีไ่ด้แนวความคดิมา
จากภมูทิศัน์ของประเทศ
ออสเตรเลยี

02

ทางเชือ่มโครงสร้างเหลก็
ระหว่างอาคารทีจ่ะถูกกรุ
ผวิของระนาบเหนอืศรีษะ
ด้วยไม้ต่อไป

03

ส่วน foyer ของอาคาร
ทีม่กีารผสมผสานของ
โครงสร้างเหลก็และ
คอนกรตี

04-05

ทางเดนิระหว่างก�าแพงที่
เชือ่มต่อไปยงัพืน้ทีภ่าย- 
นอกของอาคารสถานทตู
ช่วยเพิม่การรกัษาความ
ปลอดภยัได้อกีระดบั

06

รายละเอยีดของโครงสร้าง
บรเิวณ foyer ของอาคาร

02

03
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05 06
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โครงการมาอธบิายไว้ เกดิจากค�าถามทีว่่า “พวกเรา
จะต้องท�าอย่างไรจงึจะสามารถสร้างสญัลกัษณ์ที่
สือ่แทนถงึประเทศต้นทางอย่างออสเตรเลยี โดยใน
ขณะเดยีวกนักต้็องสามารถผสานและสือ่ถงึบรบิท
ของประเทศไทยไปพร้อมกนัได้” ตรงนีเ้องทีน่�ามา
สูก่ารถ่ายทอดอตัลกัษณ์ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
วสัดแุละองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่าง
หลากหลาย ซึง่ถงึแม้ว่าเราจะไม่สามารถรบัรูไ้ด้
อย่างตรงไปตรงมาเลยทเีดยีวว่าสิง่ทีป่รากฏอยูต่รง
หน้านีค้อื “ความเป็นออสเตรเลยี” แต่ด้วยวธิกีาร
ออกแบบทีแ่ยบยลของ BVN นีเ้อง ทีท่�าให้เรารบัรู้ 
ได้ลางๆ ถงึบรรยากาศบางอย่างทีส่ะท้อนกลบัไป
กลบัมาระหว่างแนวคดิของความเป็นออสเตรเลยี
และความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านวสัดุ
ก่อสร้างอย่าง “อฐิ” ทีก่ลายมาเป็นตวัละครส�าคญั
ทีส่ดุตวัละครหนึง่ในผลงานชิน้นี้

การเลอืกใช้วสัดใุนอาคารหลงัใหม่ทีไ่ด้รบัแรง
บนัดาลใจมาจาก “อฐิมอญแดง” ในพืน้ทีป่ระวตั-ิ
ศาสตร์ของสโุขทยัและอยธุยานี ้เป็นการใช้บรษิทั 
ผูผ้ลติอฐิจากประเทศออสเตรเลยีแทนผูผ้ลติจาก
ไทย เพือ่ทีจ่ะสามารถผลติอฐิสเีฉพาะขึน้ภายใต้ 
ชือ่ Embassy Red ได้ โดยนอกจากจะเป็นอฐิทีม่ี
ความใกล้เคยีงกบัต้นแบบและมคีวามแขง็แรงสงูขึน้ 
แล้ว ความซบัซ้อนของรปูทรงอาคารยงัท�าให้อฐิซึง่ 
มคีวามโค้งทีต่่างกนัถกูผลติขึน้มาจากขัน้ตอนนีด้้วย 
ทัง้นีค้วามแตกต่างของอฐิทีใ่ช้ในโครงการโดยเฉพาะ 
อย่างยิง่สแีละสเกลนัน้ ยงัสะท้อนผ่านโปรแกรมการ
ใช้งานทีต่่างกนั โดย ‘อาคารทีท่�าการของสถานทตู’  

The material chosen for the new building 
was inspired by ‘red bricks’ for its vigorous 
presence in the architectural histories of 
the Sukhothai and Ayutthaya Eras. An 
Australian manufacturer was assigned the 
task of producing the special ‘Embassy Red’ 
bricks, which offer similar physical charac-
teristics to the original as well as greater 
durability. The complexity of the architec-
tural form required that the bricks be made 
of different proportions and curves. The 
differences between the colors and scales 
of the material were reflected through 
the program’s various functionalities. 
‘The Chancery’ was the first building of 
the complex and bears the most distinctive 
use of red bricks that symbolizes the diplo-
matic ties between the two countries. Grose 
explained how the undulating mass repre-
sents the landscape of Australia, causing 
the manufactured bricks to boast curves 
that render uninterrupted lines and allow 
for the flow of the architecture. For the 
’Ambassador’s residence,‘ smaller bricks of 
a friendlier scale with a darker color tone 
were used to imply the private nature of 
the residential space with a more relaxing 
vibe than that of an office building. The last 
composition was the ‘wall’ of the new com-
plex where brick was still used as the prin-
ciple material but at a more domestic scale 
and in a color that ranges from darker red 
to almost brown. “When you approach the 
building, you feel like it is a bare concrete 
wall. But in fact, the tactility and human 
scale it has helps to resonate with the idea 
of nature,” said Grose.

07

James Grose สถาปนิก 
ผู้บริหารสงูสดุ จาก BVN

08

การเลอืกจบผิวอาคารด้วย
คอนกรีตทีบ่ริเวณช้ัน 1 
แทนการใช้อิฐทัง้หมดช่วย
เพ่ิมมิตแิละความน่าสนใจ 
ให้อาคาร

09

กริลอลมิูเนียมท�าสถีกูน�า
มาใช้เพ่ือซ่อนงานระบบ 

10

พ้ืนทีบ่ริเวณส่วนจอดรถ
ของท่านทตูแสดงให้เหน็
การใช้อิฐอีกชนิดทีต่่าง 
ไปจากอาคารทีท่�าการ 
ทีอ่ยู่ถดัไป
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Apart from the ‘Embassy Red’ brick, several 
other materials were used to reinforce the 
design of the building such as the pinewood 
that helps to break down the stiffness and 
density of the bricks while at the same time 
communicating the Australian identity as 
wood is widely used in the construction of 
the country’s architecture. The industrial 
materials such as concrete, steel or u-profile 
glass were brought in to further create in-
teresting architectural characteristics within 
the central foyer. There is, however, one 
important element that contributes to the 
building’s distinctive physicality, and that 
is the landscape architecture, which exists 
in a perfectly harmonized program where 
local trees and waterways make their pre-
sence in the program as the results of the 
architect’s attempt to bring the spirit of 
Thailand to the space. Grose told WORK 

IN PROGRESS that the design of the land-
scape architecture is what makes the ties 
between the two countries become more 
visible with the connection Australian 
people have for ‘land’ being similar to that 
which Thai people have for ‘water.’ The de-
sign that necessitates such elements is the 
reason why this architectural creation 
is meaningful and stands out from the 
monotonous masses of buildings whose 
individuality has been lost through time. 
“The success of the building, I think, has a 
lot to do with the ability of the architecture 
to find or to give meaning in a world that is 
becoming less and less about meaning. It’s 
critical to bring meaning into people’s lives 
when the rest of the world is trying to be 
the same,” Grose believes.

thailand.embassy.gov.au

เป็นส่วนแรกทีเ่ราสามารถรบัรูไ้ด้ถงึการใช้อฐิมาเป็น
ตวัสือ่ความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สองประเทศได้มากทีส่ดุ 
James เล่าว่า การทีอ่าคารโค้งเพือ่สือ่ถงึความเป็น
แลนด์สเคปของออสเตรเลยีแบบนี ้ท�าให้อฐิชนดิที่
ถกูผลติขึน้มาต้องโค้งตามเพือ่ไม่ให้เกดิการสะดดุ
ของเส้นโค้งเว้าต่างๆ ในขณะที่ส่วนที่สองอย่าง  
‘บ้านพกัท่านทตูออสเตรเลยี’ จะเลอืกใช้อฐิในรปูแบบ 
ต่างออกไปทัง้สเกลทีเ่ลก็ลงและเป็นมติรมากขึน้  
หรอืสทีีอ่อกไปในโทนน�า้ตาลทีเ่ข้มขึน้ เพือ่จะสะท้อน 
ว่าพืน้ทีส่่วนตวันีเ้ป็นสเปซของการพกัอาศยั ของการ 
พกัผ่อนหย่อนใจ ไม่ใช่อาคารส�านกังาน ส่วนสดุท้าย 
อย่าง ‘ก�าแพง’ ของโครงการสถานทตูออสเตรเลยี
แห่งใหม่นี ้อฐิยงัคงท�าหน้าทีแ่สดงเอกลกัษณ์เช่นเดมิ 
แต่ในขนาดทีม่คีวาม domestic ขึน้ สทีีเ่ข้มออกไป
ในโทนน�า้ตาล “เวลาทีค่ณุเดนิเข้ามาใกล้ตวัอาคาร 
คณุจะรูส้กึว่ามนัดเูหมอืนก�าแพงคอนกรตีเปลอืยๆ 
แต่ในความเป็นจรงิแล้ว การรบัรูผ่้านการสมัผสั
และสเกลทีม่คีวามเป็นมนษุย์ขององค์ประกอบนี้
สอดคล้องกบัแนวคดิทีเ่กีย่วพนัอยูก่บัธรรมชาต”ิ 
James กล่าว

นอกเหนอืไปพระเอกส�าคญัของโครงการอย่างอฐิ
แล้ว วสัดชุนดิอืน่ๆ กเ็ข้ามาช่วยเสรมิทพัให้กบั
อาคารสถานทตูแห่งนีด้้วยเช่นกนั ไม้สนถกูน�ามาใช้ 
เพือ่เบรคความแขง็ของอฐิลง และในขณะเดยีวกนั 
กช่็วยสือ่กลบัไปถงึความเป็นออสเตรเลยีได้เพราะ
เป็นวสัดทุีใ่ช้อย่างแพร่หลายในประเทศ ในขณะที่
วสัดอุตุสาหกรรมอย่าง คอนกรตี เหลก็ หรอืแม้แต่ 
u-profile glass ทีถ่กูใช้บรเิวณโถงกลางอาคาร กถ็กู 
น�ามาใช้ในรปูแบบทีน่่าสนใจเช่นกนั อย่างไรกต็าม 
สิง่ทีท่�าให้สถาปัตยกรรมชิน้นีโ้ดดเด่นมากยิง่ขึน้คอื 
‘การออกแบบภมูทิศัน์’ ทีน่อกจากสถาปนกิจะผสาน 
ให้อาคารนัน้กลมกลนืกนัไปกบัแลนด์สเคปได้อย่าง 
แยบยลแล้ว การเลอืกใช้ทัง้ต้นไม้พืน้ถิน่ เช่น ไทร 
ราชพฤกษ์ ไปจนถงึการสร้างให้มนี�า้ล้อมรอบทัว่ทัง้ 
อาคาร ทัง้หมดนีก้เ็พือ่แทรกกลิน่อายความเป็นไทย 
เข้าไปในพืน้ที ่James เล่าว่า การออกแบบภมูทิศัน์ 
เหล่านีเ้องทีช่่วยท�าให้ความสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศ 
ปรากฎออกมา เพราะเขามองว่าจรงิๆ แล้วชาวไทย
และชาวออสเตรเลยีนัน้ ต่างกม็กีารใช้ชวีติทีเ่กีย่ว
โยงไปกบัธรรมชาตใินลกัษณะทีค่ล้ายกนั คอืชาว 
ออสเตรเลยีกบัผนืดนิ (land) และชาวไทยกบัผนืน�า้ 
(water) การออกแบบและค�านงึถงึองค์ประกอบต่างๆ 
เหล่านี้ เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างความหมายบาง
อย่างให้งานสถาปัตยกรรมนัน้โดดเด่นขึน้มา ท่าม-
กลางมวลอาคารทีน่บัวนัจะยิง่ค่อยๆ ขาดอตัลกัษณ์
ไปเรือ่ยๆ James เชือ่ว่า “ความส�าเรจ็ของอาคารนี้ 
มคีวามเกีย่วพนัอย่างมากกบัความสามารถของงาน
สถาปัตยกรรมทีจ่ะค้นหาหรอืให้ความหมายอะไร
บางอย่างในโลกทีไ่ร้ความหมายลงทกุวนั มนัเป็น
เรือ่งส�าคญัทีเ่ราจะต้องน�าสิง่ทีม่คีวามหมายกลบัมา
สูช่วีติผูค้น ในช่วงเวลาทีโ่ลกทัง้โลกพยายามจะเป็น
เหมอืนๆ กนั”

11

บ่อน�า้ทีจ่ะล้อมอยู่รอบ
อาคารนอกจากจะสะท้อน
กลิน่อายความเป็นไทยแล้ว 
ยังช่วยเพ่ิมความปลอดภัย
ให้อาคารอีกข้ัน

12

อิฐส ีEmbassy Red ทีถ่กู 
ผลติข้ึนโดยเฉพาะ

13

แบบจ�าลองแสดงภาพรวม 
ของโครงการทีส่ถาปัตย-
กรรมน้ันสามารถผสม
ผสานเป็นเน้ือเดยีวกันกับ
แลนด์สเคปได้อย่างดี

14

อิฐทีถ่กูใช้บริเวณก�าแพง
ของสถานทตูมีขนาดและสี
ทีแ่ตกต่างไปจากอิฐทีถ่กูใช้
ในอาคารท�าการ 
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ในสงัคมบรโิภคนยิม ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลติถอืเป็น
เรือ่งส�าคญัทีอ่งค์กรต่างๆ ลงทนุสร้างและสือ่ออกไป
หามวลชน โดยทีใ่นหลายๆ องค์กรนยิมเลอืกใช้การ
โฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นตัวสื่อสาร อย่างไรก็ดี
ทางทีมสถาปนิก ASWA (Architectural Studio 
of Work – Aholic) มีความเชื่อว่าบรรษัทบริบาล 
(CSR) และสถาปัตยกรรมสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างการรับรู้และสื่อถึงภาพลักษณ์ และ
ความเป็นตัวตนขององค์กรได้ ซึ่งทาง ASWA ได้
น�าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคาร
รูปทรงล�้าสมัย ที่ชื่อว่า Bitwise Headquarters 
ของบรษิทั บทิไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

บรษิทั บทิไว้ส์ เป็นบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศ
ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มายาวนาน 
จนสามารถสร้างแบรนด์เครือ่งปรบัอากาศ ‘ทาซาก’ิ 
เป็นของตวัเองได้ ถงึแม้ทางบรษิทั บทิไว้ส์ จะสามารถ
ผลิตเครื่องปรับอากาศได้หลากหลายขนาดและ
ประเภท แต่การผลติส่วนใหญ่เป็นการผลติส�าหรบั
ลูกค้าในระดับองค์กรและหน่วยงานราชการ 
มากเสียกว่าที่จะเป็นการผลิตส�าหรับผู้บริโภคใน
ครัวเรือน ซึ่งจากปัจจัยนี้ท�าให้ผู้บริหารของบริษัท
มองว่า การลงทุนโฆษณาทางสื่อคงไม่สามารถ
ตอบโจทย์ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค 

In a consumerist society, presenting a 
positive image has become a significant 
matter for organizations or even manufac- 
turers. A great deal of investment and 
commitment is being put into the formation 
and communication of such image in 
order for it to reach the widest group of 
consumers as people’s impressions and 
feelings towards an organization are favor- 
ably reinforced. Many corporations prefer 
the use of advertising, in which their 
images are promoted and recognized 
through different media platforms. 
Nonetheless, there are a good number of 
organizations that take on the Corporate 
Social Responsibility (CSR) approach as 
a tool to help create a positive corporate 
identity amongst consumers. In this article, 
we will be exploring the concepts and 
construction techniques utilized by the 
team of architects of ASWA (Architectural 
Studio of Work - Aholic) in the making of 
Bitwise Headquarters. Owned by Bitwise 
(Thailand) Company Limited, the building 
was conceived from the conceptual  
foundation mutually agreed upon by 
both the project’s owner and architect, 
which involved the role and ability of 
architecture in the creation and depiction 
of an organization’s image and identity. 

TexT: kraipol jayaneTra
phoTo: keTsiree WongWan except as noted
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Bitwise is a manufacturer of air condi-
tioners whose long track record and 
experience in the industry finally led the 
company to develop and conceive its 
very own brand of air conditioner, ‘Tasaki.’ 
While the company has the ability to manu-
facture products of various sizes and speci-
fications, the majority of its clients are 
organizations and governmental agencies 
instead of household consumers. Such 
factor caused the company’s executive to 
realize that advertisement on mainstream 
or conventional media wouldn’t be able 
to effectively promote the product’s 
credibility, especially among corporate 
clients. Having studied the culture of 
several organizations, both private and 
governmental, Bitwise found that in 
many cases, the clients’ confidence and 
trust that eventually led to the decision 
to purchase the company’s products 
was strengthened after they personally 

ได้ตรงกบัประเภทของลกูค้าขององค์กรได้ แต่จากการ
ส�ารวจวฒันธรรมภายในองค์กรทีใ่นหลายๆ ครั้ง 
ทางลกูค้าจะเกดิความเชือ่มัน่ไว้ใจและตกลงท�าสญัญา
ซื้อขายหลังจากที่ลูกค้าได้มาเยี่ยมชม การจัดการ
คุณภาพการผลิตสินค้าในโรงงาน ซึ่งจากประเด็นนี้ 
ทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าการที่ให้ผู้บริโภคมามี
ส่วนร่วม ได้เห็น ได้รับรู้ และในบางทีได้เรียนรู้ถึง
สมรรถภาพการท�างานของบรษิทั น่าจะเป็นวธิสีือ่สาร
และโฆษณาที่มีประสิทธิภาพขององค์กร และ
จากวสิยัทศัน์นี ้ทางบรษิทัจงึต่อยอดออกมาเป็นการ
สร้างกจิกรรมทีเ่ปิดให้ทางสาธารณะ อาท ิการทศัน-
ศกึษาโรงงาน การเปิดฝึกอบรมช่าง การจดัสมัมนา
แลกเปลีย่นวชิาการ โดยเมือ่ทางบรษิทัเริม่เปิดเผย
ตวัเองให้ทางสาธารณะเข้าถงึมากขึน้ การมองหา
สถานทีส่�าหรบัสร้างศนูย์การเรยีนรู ้เพือ่ท�าหน้าที่
เป็นห้องโถงต้อนรบัแขกขององค์กรจงึเกดิขึน้

secTion

faÇade layer diagram

02 03

04

05

BiTWise headquarTers

01 
รปูด้านของอาคารเมือ่
มองมาจากโรงงาน 

02 
พทุธพินัธ์ อศัวกลุ และ 
โชติรส เตชะมงคลาภวิฒัน์ 
สถาปนกิจาก ASWA

03 
พืน้ผวิของอาคารท่ี
ถกูออกแบบให้ล้อกบั
โครงสร้าง โครงถกั 
และช่องปล่อยลมของ
เครือ่งปรบัอากาศ เพือ่
เป็นการย�า้ถงึอตัลกัษณ์
ขององค์กร

04 
โถงรบัรถขนาดใหญ่
ท่ีอยูใ่ต้โครงถกั

05 
รปูด้านอาคารแสดง
โครงสร้างก่อนท่ีจะมแีผ่น
อะลูมเินยีมคอมโพสิท
มาหุ้ม จะเห็นว่าโครงเหลก็
ท่ีถกัเป็นกล่องขนาดใหญ่
มพีืน้ท่ีครึง่หนึง่วางอยูบ่น
แนวเสา และอกีครึง่หนึง่
เลยออกมานอกแนวเสา

ระดบัพืน้ชัน้ที ่4

กล่อง ALUMINIUM ขนาด 1x5 ซม. @ 0.20 ซม.
แกนนอน ท�าสี

แผ่น ALUMINIUM 
COMPOSITE หนา 4 มม.
พับข้ึนรูปตามแบบระบสีุภายหลงั

กล่อง ALUMINIUM ขนาด 1x5 ซม. @ 0.20 ซม.
แกนตัง้ ท�าสี

ถนนโครงการ

ทางเดนิรถ ทีจ่อดรถ

ห้องประชมุ

MULTI PROPOSE

ฝ้าเพดานท้องพืน้โครงการ 
แต่งผวิเรยีบ ทาสี

ฝ้าเพดานท้องพืน้โครงการ 
แต่งผวิเรยีบ ทาสี

ฝ้าเพดานท้องพืน้โครงการ 
แต่งผวิเรยีบ ทาสี

ระดบัพืน้ชัน้ที ่3

ระดบัพืน้ชัน้ที ่2

ระดบัพืน้ชัน้ที ่1

แนวเขตทีด่นิ

ระดบัพืน้ดนิ

ระดบัพืน้ทีจ่อดรถ
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ส�าหรบัการออกแบบสถาปัตยกรรม ASWA 
เริม่ต้นจากการหาจุดสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์
และข้อจ�ากัดในการออกแบบ นั่นคือการจัดท�า
พื้นที่รับส่งรถที่มีขนาดโอ่โถงหรูหราและเปิดโล่ง
ติดกับพื้นที่จัดแสดงผลงาน โดยที่ไม่มีที่จอดรถ
มาบดบังทัศนียภาพของอาคาร พร้อมทั้งจัดสรร
พื้นที่ส�านักงานส�าหรับพนักงาน วิศวกร และ
ช่างเทคนิค จ�านวน 40 โต๊ะ โดยทั้งหมดนี้ต้อง
อยู่ในพื้นที่ขนาด 30x44 เมตร จากข้อก�าหนดนี้ 
ทาง ASWA ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนคือ 
ส่วนแรกพื้นที่ขนาด 1/4 ในชั้นที่หนึ่งและสอง 
ถูกแบ่งให้กับโถงรับส่งรถ ส่วนที่สองคือพื้นที่
ส่วนที่เหลือในชั้นที่หนึ่งและสองถูกแบ่งให้กับ
ส่วนที่รองรับแขกสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย 
โถงรับรอง ส่วนแสดงผลงาน ห้องเลคเชอร์ย่อย 
และลานประชุมใหญ่ ส่วนที่สามพื้นที่ส�านักงาน
ขององค์กรที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่สาธารณะ
ได้ถูกดันมาอยู่ข้างบนที่ชั้นสามและสี่ และส่วน
สุดท้ายคือลานจอดรถที่อยู่ในชั้นใต้ดิน ข้อแม้
ในการจัดวางโปรแกรมที่กล่าวมานี้ ส่งผลให้

experienced the actual production process 
and quality control management. Such 
tendency inspired the development of 
activities that welcome the public to ex-
perience the company’s production pro-
cess and know-how such as field trips, 
training courses for technicians, academic 
seminars, etc. With the company becoming 
more accessible to the public, the idea 
for this building to serve as a space that 
accommodates the growing number of 
visitors was initiated. 

For the design of the architecture, ASWA’s 
search for the balance between the pro-
ject’s objectives and limitations was recon-
ciled into the creation of a spacious and 
luxurious drop-off area, which is physi-
cally connected to the exhibition space. 
With the drop-off area designed not to 
obstruct the physical structure of the 
building, the office space is devised to 
accommodate 40 workspaces for the 
company’s administrative staff, engineers 
and technicians. All of the aforementioned 
functionalities needed to fit within the 
30x44-meter-space, which was compart-
mentalized into four different sections. 
The first section takes up 1/4 of the space 
of the first and second floors where the 
lobby and drop-off area are located. 
The remaining space on the second floor 
has been turned into the reception hall, 
an exhibition space, small lecture rooms 
and a large conference grounds where 
visitor activities take place. The third 
section serves as the company’s office 
space, which is physically bigger than the 
public space and located on the third 
and fourth floors. The last segment of 
the program is the underground parking 
space. The limitations that needed to be 
factored into the development of the 
spatial program of the building resulted 
in the conception of the bizarre-looking 
box-shaped mass that overhangs from 
the third and fourth floors of the main 
structure with the additional functionality 
of acting as an eave for the drop-off area. 

การออกแบบเกิดรูปทรงอาคารที่ดูเหมือนกล่อง
ประหลาดทีย่ืน่ลอยออกมาจากก้อนหลกัของอาคาร
ในชั้นสามและสี่ออกมาเป็นชายคาของโถงรับส่ง
ของรถ ซึ่งการจะท�าให้ภาพการยื่นของชายคานี้
ดูตื่นตาเป็นพิเศษ โครงสร้างเสาที่ปกติทั่วไปใช้
รองรับส่วนที่ยื่นออกมานี้ควรถูกตัดออกไป จาก
ความต้องการในการสร้างฟอร์มทีต่อบสนองฟังก์ชัน่ 
และตอบสนองแนวทางการสร้างแบรนด์อกีท ีจงึเกดิ
เป็นข้อท้าทายของการออกแบบโครงสร้างและ
การก่อสร้างที่จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของอาคาร

การท�าให้พื้นที่ขนาดเกือบ 400 ตารางเมตร 
ของชั้นสองและชั้นสามสามารถยื่นออกมาจาก
โครงสร้างเสาหลักถึง 14 เมตร และลอยเหนือ
โถงรับส่งรถโดยที่ไม่มีโครงสร้างเสามาลองรับ 
การออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างถือว่าเป็นเรื่องที่
ท้าทาย ทางทีมออกแบบได้เลือกใช้โครงเหล็ก
รีดร้อนรูปตัวไอมาถักเป็นโครงถักเพื่อรองรับ
ส่วนที่ยื่นออกมา โดยโครงถักชุดนี้วิ่งจากข้างหน้า
ไปด้านหลัง โดยใช้พื้นที่ตลอดช่วงอาคาร และ

06 
ลานอเนกประสงค์
ในชัน้สอง เป็นท่ีเปิดโล่ง 
และสามารถมองต่อลงไป
ท่ีโถงจอดรถ เชือ่มความ
สัมพนัธ์กบัภายนอก

07-08 
โถงรบัรองท่ีเปิดโล่ง 
ให้ผูเ้ข้ามาใช้งานมองผ่าน
ไปถงึส่วนสัมมนาท่ีชัน้สอง

06

07 08

2nd floor plan1sT floor plan
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1 securiTy guard
2 Bus parking
3 loBBy
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ความลึกของตัวโครงถักมีขนาดเท่ากับความสูงของ
ชั้นสามทั้งชั้น ซึ่งการใช้โครงถักขนาดใหญ่นี้ท�าให้
เกิดลวดลายสามเหลี่ยมคล้ายรูปทรงเรขาคณิต
แบบแฟร็กทัลภายในที่ว่างของชั้นสามเกิดเป็น
ความงามที่มาจากเนื้องานของโครงการเอง 

จากแนวคิดอัตลักษณ์ควรมาจากภายในตัวตน
ทาง ASWA จึงเลือกน�าลวดลายเรขาคณิตแบบ
แฟร็กทัลมาใช้เป็นลวดลายในการกรุผนังภายนอก
ทีหุ่ม้รอบอาคาร ซึง่ลวดลายภายนอกชดุนีน้อกจาก
จะสร้างความโดดเด่นทางสายตาแล้ว ผนังหุ้มชุดนี้
ยังถูกออกแบบให้เป็นระบบที่ช่วยกรองความร้อน
ให้กับพื้นที่ภายในด้วย เนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าของ
อาคารอยู่ทางทิศตะวันตก และด้านที่หันหน้าไป
มองโรงงานที่เหลือของบิทไว้ส์ นั้นอยู่ทางทิศใต้ 
ซึ่งทั้งสองทิศนั้นเป็นทิศที่ต้องรับความร้อนจาก
แสงอาทิตย์โดยตรง แต่ทางบิทไว้ส์ต้องการสร้าง
ความประทับใจเมื่อเข้าถึงโครงการและสามารถ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของตึกนี้กับโรงงานที่เหลือ
ของบิทไว้ส์ ทางผู้ออกแบบจึงเล็งเห็นที่จะใช้การ

For an actual architectural structure of 
such spectacular physicality, the conven-
tional column structure needed to bear 
the extruding mass was eliminated with 
the design team’s desire to create a form 
that could correspond not only to the 
required functionalities but also the com-
pany’s approach toward image branding. 
It became a great challenge for the pro-
ject’s structural design and construction, 
which play significant parts in the way 
Bitwise Headquarters’ identity is formed 
and depicted. In regards to the project’s 
structural engineering, for the space of 
almost a 400-square-meter capacity on 
the second and third floor to be able to 
not only extrude 14 meters from the main 
column structure and overhang above 
the drop-off area without any supporting 
structure was, without a doubt, a great 
challenge. The design team utilized 
trussed hot rolled I section steel to bear 
the weight of the extruding mass. This 
particular part of the structure runs from 
front to back, taking up the entire span of 
the building with the depth of the truss 

ออกแบบที่ผนังหน้าตึกเป็นสองชั้น โดยที่ผนัง
ด้านนอกจะเป็นผนังลวดลายที่กรุปิดผนังด้วย
แผ่นอะลูมิเนียมที่ท�าสีผิวพิเศษช่วยลดการสะท้อน
ของแสง ผสมกับแนวบานเกร็ดอะลูมิเนียมที่ดู
คล้ายช่องปล่อยลมของเครื่องปรับอากาศที่อยู่
กระจายๆ รอบตวัอาคารทีป่ล่อยแสงอาทติย์สะท้อน
เข้ามาและเปิดมุมมองต่อบรรยากาศรอบๆ อาคาร
ได้ประปราย ส่วนผนงัภายในคอืแนวบานเลือ่นกระจก
ทีช่่วยท�าให้พืน้ทีภ่ายในดโูปร่งโล่ง นอกจากนัน้แล้ว
พื้นระหว่างแนวผนังทั้งสองยังเป็นแผ่นพื้นโปร่ง
ท�าจากเหล็กฉลุเพื่อช่วยให้ลมร้อนจากด้านล่าง
ระเหยขึ้นข้างบน และเป็นการถ่ายเทความร้อน
ที่สะสมอยู่รอบๆ ผิวแผ่นอะลูมิเนียมออกไปก่อนที่
จะเข้าอาคาร ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าการใช้ระบบ
ผนังสองชั้นนี้สามารถน�ามาใช้เป็นเรื่องที่แสดง
ให้เหน็ถงึความใส่ใจและความรบัผดิชอบขององค์กร
ในการพัฒนาสิ่งที่ตัวเองผลิตหรือเกี่ยวข้องด้วยใน
มิติที่หลากหลาย 

ในปัจจุบันนี้การแข่งขันในการสื่อสารถึงอัตลักษณ์
ของปัจเจกคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จาก
ตัวอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น มันคงเป็นเรื่องที่
น่าตืน่เต้นหากการท�างานสถาปัตยกรรม วศิวกรรม 
และการก่อสร้าง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยคิด
และพัฒนาการออกแบบจนการท�างานของตึก
สามารถเป็นเนื้อเดียวกันกับอัตลักษณ์ตัวตน
ของเจ้าของอาคาร

structure accounting for the height of the 
three floors of the building combined. 
The structure of such a large scale creates 
a fractal geometric pattern within the 
interior space of the third floor-a beauty 
conceived from the architecture’s very 
own structural essence. Coinciding with 
the concept of an internally conceived 
identity, ASWA employed fractal geometric 
patterns for the cladding of the building’s 
exterior shell. Such configuration not only 
brings visually striking physicality to the 
building, but was also designed to function 
as a heat filtering system for the interior 
space. 

The orientation with the front of the 
structure facing the west and the wing 
overlooking the company’s factory facing 
the south leaves the building exposed to 
direct sunlight. Bitwise, however, wished 
for this piece of architecture to create 
a positive impression for visitors as well 
as depict the physical and conceptual 
connection between the new built struc-
ture and the factory where the company’s 
products are manufactured. The design 
team saw the double-layered exterior shell 
as the solution for such requirement. The 
perforated pattern of the top layer covers 
the second layer of the building’s shell 
made of specially painted panels that help 
to minimize light reflection. The combined 
elements of the materials are complimented 
with a series of aluminum louvers whose 
forms are similar to those of ventilation 
fins of an air conditioner. The louvers 
sporadically welcome in the presence of 
natural light and outside surroundings. 
The interior wall actually consists of a 
sliding glass door system that keeps the 
space incredibly spacious and visually 
unobstructed. Additionally, the floor 
between the two walls is constructed 
from perforated steel, which plays a signi-
ficant part in the ventilation of the heat 
from the lower floor to the upper part of 
the building. This particular architectural 
composition also helps to keep heat 
generated by the aluminum panels from 
entering the interior space. The idea 
behind the double-layered wall system is 
viewed as a representation of the com-
pany’s awareness of, and responsibility 
for, the development of their products 
as well as the production process in 
many aspects. 

With today’s raging competitive inclination 
to present one’s individuality in a manner 
that can be distinctively recognized, the 
aforementioned example is an exciting 
experiment where architecture, engineering 
and construction become parts of the 
conceptualization and development pro-
cess in which a building’s physicality and 
functionality are conceived, not only to 
represent but also innately from the owner’s 
true identity. 

aswarchitect.com
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสนี�า้เงนิ ส่วนต่อ
ขยายช่วงหวัล�าโพง-บางแค นบัเป็นหนึง่ในโครงการ
ก่อสร้างระบบคมนาคมสาธารณะและโครงสร้าง
พืน้ฐานชิน้ส�าคญัของกรงุเทพมหานคร ทีจ่ะช่วย
เพิม่ช่องทางการเดนิทางให้กบัประชาชนในพืน้ที่
ตลอดระยะทางประมาณ 14 กโิลเมตร ของโครงการ 
ได้เป็นอย่างด ีทัง้นีเ้พือ่สร้างความสะดวกสบายยิง่ขึน้
ให้กบัผูใ้ช้งานทีต้่องการลดระยะเวลาการเดนิทาง
ของตน ซึง่ส่วนใหญ่มกัถกูใช้ไปอย่างเสยีเปล่า
บนท้องถนนมาเป็นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
แทน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) จงึตดัสนิใจจดัสร้างอาคารจอดรถขึน้ที่
สถานปีลายทางสถานหีลกัสอง ภายใต้ชือ่ MRT 
Park & Ride เพือ่รองรบักบัความต้องการดงักล่าว
ทีค่าดว่าจะยิง่เพิม่มากขึน้ในอนาคต

อาคารจอดแล้วจร MRT Park & Ride ตัง้อยูบ่น
ถนนเพชรเกษม ในบรเิวณทีไ่ม่ไกลจาก node 
ส�าคญัของพืน้ทีอ่ย่างห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์
บางแคมากนกั ถกูแบ่งการใช้งานออกเป็นสอง
อาคาร โดยอาคาร MRT Park & Ride 1 ซึง่ม ี10 
ชัน้ จะมขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 23,733 ตารางเมตร 
ในขณะทีอ่าคาร 2 ทีม่ ี8 ชัน้นัน้ จะมขีนาดเลก็
กว่าคอื 15,100 ตารางเมตร ทัง้นีแ้ม้อาคารทัง้สอง

The MRT Blue Line is the Hua Lamphong-
Bang Khae extension of the Metropolitan 
Rapid Transit (MRT) and a part of one of 
Bangkok’s most important mass transit systems 
and infrastructures. Its 14-kilometer route 
will serve as an alternative for the city’s 
public transportation. When considering the 
convenience of users who wish to reduce 
the time spent on everyday commuting, mass 
transit systems become the solution to the 
city’s highly congested traffic. The MRT’s 
decision to build a parking facility at the 
terminal stations further gave birth to the 
project known as MRT Park & Ride, which 
is expected to accommodate a growing 
number of users in the future.

The MRT Park & Ride is located on Phetkasem 
Road not too far from The Mall Bangkae 
Department Store, one of the area’s most 
important nodes. The design divides the 
program into two buildings. MRT Park & Ride 
1 contains 10 floors with an approximate 
capacity of 23,733 square meters while the 
8-story MRT Park & Ride 2 has a smaller 
functional space of 15,100 square meters. 
Situated opposite to each other, the two 
buildings are connected by the Link Bridge 
designed to lead people to the MRT station. 
With a size that is big enough to accom-
modate a series of internal roadways, vehicles 
from one building are able to access the other 
in one interconnected program in the case 
that one is at full capacity. The MRTA’s team 
of architects designed both structures of 
the MRT Park & Ride project with Songchai 
Engineering and Construction being respon-
sible for the structural and architectural 
construction as the project’s contractor. 
The spatial management of the two buildings 
was varied by the differences of the sites’ 
conditions. The program of MRT Park & Ride 1 
was designed to function as a split-level car 
park due to the square shape of the land. 
As a result, the building’s façade offered 
enough space for the MRTA’s logo to be 
installed. The front of the MRT Park & Ride 2 
building is narrower but hosts a 100-meter 
depth, resulting in a program that accom-
modates the multistory car parking facility.

A reinforced concrete structure was employed 
to the construction of both buildings. Despite 
the comparatively longer construction period, 
the structure offers equal strength to the 
post-tension system commonly used with 
most parking buildings but for a lower con-
struction cost. Nevertheless, with the rather 
uncomplicated program of the project, the 
design team and contractor added interesting 
architectural elements throughout the design 
of the façade. Screwed to the steel structure 
are aluminum louvers whose details contribute 
to the building’s unique aesthetics. They also 
enhance ventilation and prevent outside dust 
and debris from coming into the building 
while functioning as a unique backdrop for 
the organization’s corporate identity. Parts of 
the grey louvers are covered with the massive 
red-blue logo made of thin and beautifully 
painted aluminum sheets. The sheets are 
installed on the louvers with silicone to 
ensure a durability that is superior to having 
a normal sticker adhered directly on the 
façade. Additionally, the use of the white 
color at the back of the façade bears a great 
contrast with the grey color of the structure, 
collectively bringing an interesting dimension 
to the two parking buildings.

MRT 
paRk 
& Ride
MRTa (MaSS Rapid 
TRaNSiT aUTHORiTY 
OF THaiLaNd)
LOCATION 
Bangkok

Type
car parks

OWNeR
MrTa (Mass rapID TransIT aUTHorITY 
oF THaILanD)

ARCHITeCT 
MrTa (Mass rapID TransIT aUTHorITY 
oF THaILanD)

STRuCTuRAL eNgINeeR 
songcHaI engIneerIng anD consTrUcTIon

CONTRACTOR 
songcHaI engIneerIng anD consTrUcTIon

BuILdINg AReA
39,388 sq.M.

MrT park & rIDe TexT: papHop kerDsUp
pHoTo: keTsIree WongWan
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section link bridge

ถกูออกแบบทีจ่อดรถเป็นแบบ split ทลีะครึง่ชัน้ 
ซึง่มทีีด่นิค่อนไปทางจตัรุสัจะมพีืน้ทีม่ากพอให้
สามารถแสดงโลโก้ของทาง รฟม. บน façade 
ของตนเองได้ ในขณะทีอ่าคาร 2 ซึง่มหีน้าแคบ 
และลกึเข้าไปกว่า 100 เมตร จะถกูจดัให้จอดรถ
แบบเตม็ชัน้แทน

ในแง่การก่อสร้างนัน้ โครงการ MRT Park & Ride 
เลอืกใช้โครงสร้างระบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ให้กบั
ทัง้สองอาคาร ซึง่แม้จะใช้ระยะเวลาในการท�างาน
มากกว่าโครงสร้างระบบอืน่ๆ แต่กม็คีวามแขง็แรง
ไม่แพ้ระบบ post-tension ทีอ่าคารจอดรถอืน่ๆ 
มกัใช้กนัโดยทัว่ไป ทัง้ยงัมงีบประมาณในการก่อสร้าง
ทีน้่อยกว่าอกีด้วย อย่างไรกต็าม ด้วยลกัษณะการ
จดัการกบัพืน้ทีภ่ายในอาคารทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อน
มากเท่าไร ทมีสถาปนกิและผูร้บัเหมาจงึเลอืกใส่
ความพเิศษเข้าไปทีก่ารออกแบบรายละเอยีดทาง
สถาปัตยกรรม ผ่านการออกแบบ façade ของ
อาคารด้วยเกลด็ louver อลมูเินยีมทีถ่กูยดึสกรู
ตดิอยูก่บัขาใบและโครงเหลก็ ซึง่นอกจากมนัจะช่วย
ระบายอากาศให้กบัอาคารและกนัฝุน่ละอองจาก
ภายนอกได้แล้ว ยงัท�าหน้าทีแ่สดงเอกลกัษณ์ของ 
รฟม. ผ่านโลโก้สแีดง-น�า้เงนิ ขนาดใหญ่อกีด้วย 
โดยผูร้บัเหมาเลอืกใช้อลมูเินยีมแผ่นบางทีถ่กูท�าสี 
ครอบลงไปบนเกลด็ louver สเีทาตามต�าแหน่งของ
โลโก้ แล้วยดึตดิด้วยซลิโิคนทีด้่านหลงั เพือ่ให้มี
ความทนทานมากกว่าการใช้แค่สตกิเกอร์ตดิลงไป
บน façade โดยตรง นอกจากนี ้การเลอืกใช้สขีาว
ทีบ่รเิวณด้านหลงัของ façade ซึง่ตดักนักบัสเีทา
ของโครงสร้างยงัช่วยเพิม่มติใิห้กบัพืน้ทีภ่ายใน
อาคารจอดรถแห่งนีไ้ด้อย่างน่าสนใจ

ความท้าทายทีพ่บภายในโครงการ MRT Park & 
Ride นัน้ ไม่ใช่เรือ่งของการจดัการกบัพืน้ทีก่ารใช้-
งาน หรอืเทคนคิทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นค�าถาม
ทีว่่า จะท�าอย่างไรทีจ่ะสามารถบรหิารจดัการการ
ก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสร้างความรูส้กึ
ปลอดภยัให้กบัชมุชนทีร่ายล้อมอยูร่อบไซต์ก่อสร้าง

หลงัจะตัง้อยูต่รงข้ามกนั แต่สถาปนกิกไ็ด้มกีาร
ออกแบบส่วนทีถ่กูเรยีกว่า Link Bridge มาเป็นตวั
เชือ่มระหว่างสองอาคารเข้าด้วยกนั สะพานเชือ่ม
ดงักล่าวไม่เพยีงเป็นตวัเชือ่มผูค้นจากสองอาคาร
ไปยงัสถานรีถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิเท่านัน้ แต่ยงัมี
ขนาดทีใ่หญ่พอให้รถจากทัง้สองอาคารสามารถ
เชือ่มถงึกนัได้ในกรณทีีพ่ืน้ทีจ่อดรถในอาคารใด
อาคารหนึง่เตม็ โดยทีไ่ม่ต้องเสยีเวลาบนท้องถนน
เพิม่ขึน้ด้วย โครงการ MRT Park & Ride ทัง้สอง
อาคาร ได้รบัการออกแบบโดยทมีสถาปนกิจากทาง 
รฟม. เอง และได้บรษิทั ทรงชยัเอน็จเินยีริง่ แอนด์ 
คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั เป็นผูร้บัเหมางานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม ด้วยลกัษณะของทีด่นิทีต่่างกนั 
ท�าให้การจดัการกบัพืน้ทีจ่อดรถภายในของทัง้สอง
อาคารมคีวามแตกต่างกนัไปด้วย โดยอาคาร 1 ซึง่

The challenge of the project lies not in 
the spatial management or architectural 
technique but rather the question of as to 
how the construction could be effectively 
managed, especially with issues concerning 
the safety of the residential neighborhood 
surrounding the site with the tower crane 
with a 50-meter boom length in operation. 
While Songchai Engineering and Construction 
personally informed members of the local 
community about the process of the project, 
a problem arose from one resident’s refusal 
to allow for the crane to be moved above 
his house. The restriction became an obstacle 
that later affected the entire process with 
the crane having to be operated in a manner 
that avoided the prohibited area, causing 
the construction period to take longer than 
expected. The problem also caused the 
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การออกแบบ façade  
อลมูเินยีมของอาคาร
นอกจากจะช่วยบดบงัพืน้ที่
จอดรถทีอ่ยูภ่ายในแล้ว 
อตัลกัษณ์ของ รฟม. ยงั
ถูกสะท้อนออกมาผ่านผวิ
อาคารได้อย่างน่าสนใจ

02

บรเิวณส่วน Link Bridge 
ทีเ่ชือ่มระหว่างอาคาร
ที ่1 และ 2 ซึง่สามารถ
เชือ่มต่อเนือ่งมายงัสถานี
รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิได้
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ลกัษณพงศ์ เหมนธิ ิ
ผูจ้ดัการโครงการจาก
บรษิทั ทรงชยั เอน็จเินยีริง่ 
แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั
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โครงสร้างเหลก็ทีถู่กใช้
บรเิวณ Link Bridge
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บรรยากาศภายในส่วน 
จอดรถทีม่กีารเลอืกใช้ 
ระบบโครงสร้างคอนกรตี 
เสรมิเหลก็เป็นหลกั

concrete work to be delayed since a calcula-
tion for the new amount of concrete and 
time of shipment was required in order for 
the material to be in the right condition and 
ready for the construction.

The complications have become a challenge 
that resulted in the project’s long construction 
period, especially when compared to other 
buildings of a similar program. Being an infra- 
structure of such large scale, every step of 
the process had to be approved by the MRTA. 
Following the project owner’s protocol, it 
sometimes took weeks or months to get 
approval and continue with the construction. 
Nonetheless, challenges are not always 
obstacles. With the nature of the project 
that required the use of hardcopy documents, 
working drawings and models as well as 
construction mock-ups, the construction of 
the MRT Park & Ride was regularly inspected 
to achieve a standardized level of quality and 
safety for the benefit of the future users of 
the buildings. The facilitated connectivity will 
motivate people to change the way they 
commute, ultimately lessening the use of 
personal vehicles, with MRT’s Hua Lamphong- 
Bang Khae Blue Line serving as a practical 
and convenient alternative for the city’s public 
transportation and the people of Bangkok.

mrta-blueline.com

ทีจ่�าเป็นจะต้องมทีาวเวอร์เครนทีม่ ีboom length 
ขนาดมากกว่า 50 เมตร ตดิตัง้อยูด้่วย แม้ว่าการ
ลงพืน้ทีเ่จรจาและสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชน
ของ ทรงชยัเอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 
จะประสบความส�าเรจ็ไปด้วยด ีแต่ปัญหาทีเ่กดิจาก
ความไม่ยนิยอมให้ทาวเวอร์เครนเคลือ่นผ่านเหนอื
หลงัคาบ้านของเพยีงหนึง่ครวัเรอืนในพืน้ทีก่่อสร้าง
ของอาคาร 2 นัน้ กด็จูะเป็นอปุสรรคส�าคญัทีก่ระทบ
ตามไปถงึเรือ่งของการก่อสร้างอยูไ่ม่น้อย เมือ่การ
เคลือ่นของเครนจ�าเป็นต้องอ้อมเพือ่หลกีเลีย่งพืน้ที่
ดงักล่าว ท�าให้ระยะเวลาในการก่อสร้างมคีวามล่าช้า
ลงกว่าปกต ิส่งผลให้กระบวนการก่อสร้างอย่างเช่น 
การเทปนู ทีจ่�าเป็นจะต้องมกีารค�านวณปรมิาณและ
เวลาให้สอดคล้องกนัใหม่ เพือ่ให้ปนูทีม่าส่งทีไ่ซต์นัน้
ยงัอยูใ่นระยะเวลา set ตวัทีพ่อดกีบัการใช้งาน

กระบวนการทียุ่ง่ยากซบัซ้อนระหว่างทางเป็นอกีหนึง่
ความท้าทายทีท่�าให้ระยะเวลาในการด�าเนนิการ
ต่างๆ ของอาคารจอดรถแห่งนีม้มีากกว่าโครงการ
อืน่ๆ อาจเพราะด้วยความเป็นโครงการก่อสร้าง
ระบบคมนาคมทีม่คีวามส�าคญัระดบัประเทศ ท�าให้
ทกุๆ ขัน้ตอนในการท�างานนัน้จ�าเป็นจะต้องได้รบั
การอนมุตัริบัทราบจากเจ้าของโครงการอย่าง รฟม. 
เสียก่อน ซึ่งบางครั้งอาจกินเวลาเป็นสัปดาห์หรือ
เป็นเดือนจึงจะลงมือปฏิบัติต่อได้ อย่างไรก็ตาม
ความท้าทายดงักล่าวกไ็ม่ได้เป็นแค่อปุสรรคเสมอไป 
เพราะด้วยกระบวนการที่จ�าเป็นจะต้องมีเอกสาร 
แบบก่อสร้าง โมเดล รวมไปถึง mock up การ
ก่อสร้าง แสดงประกอบด้วยในทุกๆ ครั้ง ท�าให้
ขั้นตอนการก่อสร้างของ MRT Park & Ride ที่
ถกูตรวจสอบอยูบ่่อยครัง้นีเ้อง ช่วยสร้างความ
ไว้วางใจในคณุภาพและความปลอดภยัให้กบัเรา 
ในฐานะผูใ้ช้งานอาคารแห่งนีใ้นอนาคตได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนการเชื่อมต่อของโครงการที่สร้างความ
สะดวกสบาย ยิง่ช่วยดงึดดูให้ผูค้นเลอืกเปลีย่นการ
เดนิทางด้วยรถยนต์ มาใช้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายสนี�า้เงนิ ส่วนต่อขยายช่วงหวัล�าโพง-บางแค 
ได้มากขึน้อกีด้วย
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โปรเจค็ต์PEAKเป็นโครงการโฮมออฟฟิศในย่าน
ทาวน์อนิทาวน์โดยPureArchitectซึง่โจทย์แรก
ที่สถาปนิกได้มาจากทางผู้ว่าจ้างคือการรีโนเวท
อาคารเก่าของหมูบ้่านNanthanaDuplexตดิถนน
ศรวีราขึน้มาใหม่ก่อนทีโ่จทย์จะเปลีย่นเป็นการทบุ
อาคารเดมิทิง้และสร้างอาคารใหม่ขึน้มาในภายหลงั
โดยมเีงือ่นไขส�าคญัหลกัๆสามข้อคอืต้องmaximize
พืน้ทีก่ารใช้งานของอาคารให้ได้มากทีส่ดุต้องท�าให้
อาคารโดดเด่นขึน้มาเป็นแลนด์มาร์คของพืน้ที่และ
ในขณะเดยีวกนักต้็องกลมกลนืไปกบัพืน้ทีร่อบข้าง
สุดท้ายคือต้องแสดงออกถึงบุคลิกของเจ้าของ
โครงการที่ชื่นชอบการแข่งรถส�าหรับโจทย์ข้อ
หลังนี้ทางเจ้าของโครงการทิ้งบรีฟกว้างๆให้กับ
PureArchitectไว้เป็นภาพผลงานของอาคารที่
ออกแบบโดยPininfarinaซึง่เป็นบรษิทัผูอ้อกแบบ
รถFerrari

โปรแกรมของอาคารถกูแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ
คอืชัน้ล่างสดุเป็นลานจอดรถและโถงต้อนรบัถดัขึน้
มาในชัน้ที่2ถงึ4เป็นพืน้ทีอ่อฟฟิศให้เช่าและ
ชัน้บนสดุทีเ่ป็นส่วนพกัอาศยัเมือ่มองจากภายนอก
เข้ามาตวัอาคารจะมลีกัษณะเป็นกล่องสีเ่หลีย่มที่
เกอืบจะฟิตพอดกีบัขนาดของไซต์โดยมบีางส่วน
ถูกคว้านออกไว้เป็นพื้นที่สีเขียวตามเงื่อนไขทาง
กฎหมายและด้วยการเลอืกใช้ระบบพืน้แบบpost-
tensionของสถาปนกิท�าให้โครงการสามารถสร้าง
ในจ�านวนชัน้ทีม่ากกว่าอาคารโดยรอบได้อย่างน่าสนใจ
นอกจากนี้ถ้าจะว่ากนัตามตรงแล้วโจทย์ทีส่ถาปนกิ
ได้รบัมานัน้เรยีกได้ว่าค่อนข้างจะขดัแย้งในตวัเอง
ไม่น้อยเพราะในขณะทีค่วามต้องการพืน้ทีใ่ช้สอย
ท�าให้อาคารต้องยืดออกให้เต็มพื้นที่มากที่สุด
จนกลายเป็นกล่องสีเ่หลีย่มพร้อมๆกนันัน้ตวัอาคาร
กต้็องแสดงออกถงึบคุลกิทีโ่ฉบเฉีย่วมกีารเคลือ่นไหว
ตามreferenceอย่างอาคารโดยPininfarinaด้วย
ตรงนีเ้องทีท่�าให้การออกแบบfaçadeมบีทบาท
ส�าคญัอย่างมากและน่าจะเป็นเครือ่งมอืเดยีวที่
สถาปนกิมใีนการสร้างdynamicให้กบัอาคาร

TexT: NapaT ChariTbuTra
phoTo: KeTsiree WoNgWaN

peak
pure architect
LOCATION 
baNgKoK

Type
home offiCe

ARCHITeCT 
pure arChiTeCT

INTeRIOR DesIgNeR 
pure arChiTeCT

sTRuCTuRAL eNgINeeR 
ChaNChai raTNaraTorN

sysTem eNgINeeR 
Ts eleCTriC eNgiNeeriNg

CONTRACTOR
j & K group eNgiNeeriNg

BuILDINg AReA
1,200 sq.m.

PEAK is the name of a home office project in 
Bangkok’s Town in Town neighborhood where 
Pure Architect was chosen to oversee the de-
sign direction with the initial details of the brief 
being the renovation of an old building in the 
Nanthana Duplex housing estate located on 
Sriwara Road. The owner later decided to have 
the original structure demolished and Pure 
Architect was given the new task of designing 
an entirely new architectural structure. The 
three key requirements from the owner included 
the maximization of the functional space and 
how the new design must be able to turn the 
project into the neighborhood’s new landmark 
while maintaining physical harmony with the 
surrounding environment. Lastly, the design 
had to express the owner’s characteristics and 
passion for car racing with the given reference 
being buildings designed by Pininfarina, the 
Italian car design firm and coachbuilder behind 
legendary sports cars such as the Ferrari.

The program consists of three main sections 
with the ground floor being where the parking 
and reception areas are located. The area from 
the second to the fourth floors hosts the office 
space for rent with the top floor being used as 
the owner’s residential area. From the outside, 
the building bears the resemblance of a simple 
rectangular form that occupies almost the entire 
site. Certain parts of the program are turned 
into green spaces following the building laws 
and regulations. Interestingly, the post-tension 
floor system the architect employs for the struc-
ture allows for the project to contain more 
stories than its neighboring buildings. The rather 
self-conflicted brief required the functional 
space to be maximized, which caused the archi-
tectural mass to fill almost the entire capacity 
of the land and resulted in the building’s rectan-
gular shape while, at the same time, demanded 
that the architecture express the sleekness and 
dynamic that had Pininfarina’s design as its inspi-
ration. Such paradoxical requirements caused 
the façade to become a highly significant ele-
ment and probably the only tool that could 
help the design team to fulfill the owner’s 
unique intent.  

peaK
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มมุมองภายนอกท่ีโปรเจค็ต์
PEAKกลมกลนืไปกบั
สภาพแวดล้อมย่านทาวน์-
อนิทาวน์แต่กโ็ดดเด่นออก
มาในเวลาเดียวกนั

02

เคียงเกียรติช่ืนธรีะวงศ์
สถาปนิกจากPure
Architect

03-04

แผ่นไม้เทียมBiowood
ถกูน�ามาใช้เป็นfaçade
จากคณุสมบัติท่ีทนต่อ
สภาพอากาศและมคีวาม
ยดืหยุน่สามารถยดืดัดได้

peaK

façadeแบ่งออกเป็นสองระดบัใหญ่ๆและมวีสัดุ
แตกต่างกนัส่วนแรกคอืบรเิวณชัน้สองซึง่เป็น
façadeไม้ทีถ่กูดดัให้โค้งนนูออกมาจากผวิอาคาร
ซึง่ช่วยลดทอนความเป็นกล่องของอาคารและท�าให้
รปูด้านของอาคารมคีวามเคลือ่นไหวมากขึน้ส่วนที่
สองคอืบรเิวณชัน้3ถงึ4ซึง่เป็นsecondskin
ทีม่ลีกัษณะคล้ายๆกบัgrillเส้นแนวนอนท�าหน้าที่
ห่อหุม้ผวิอาคารส่วนทีเ่ป็นกระจกไว้สามด้าน(อกีด้าน
หนึง่เป็นผนงัปนูทีเ่ซาะร่องให้เส้นสายต่อเนือ่งกนั)
ในขณะทีช่ัน้5ทีเ่ป็นส่วนพกัอาศยันัน้ด้วยระดบั
ความสงูทีค่่อนข้างจะมากกว่าอาคารใกล้เคยีงท�าให้
พืน้ทีด่งักล่าวมคีวามเป็นส่วนตวัสถาปนกิจงึเลอืกที่
จะเปิดมมุมองออกไปยงัววิภายนอกอย่างเตม็ที่
ความท้าทายในการออกแบบfaçadeของโปรเจค็ต์
นีอ้าจจะแบ่งออกได้เป็นสองกรณีข้อแรกคอืข้อจ�ากดั
เรือ่งงบประมาณทีท่�าให้สถาปนกิต้องใช้เวลาไม่น้อย
กบัการหาวสัดุและsupplierที่‘พอด’ีกบัโครงการ
ทัง้ในด้านงบประมาณภาพลกัษณ์และความคงทน
(ทีเ่หน็ได้ชดัๆคอืในส่วนของfaçadeไม้ทีห่ลงัจาก
ผ่านการดลีกบัsupplierหลายๆเจ้าแล้วสดุท้าย
สถาปนกิเลอืกใช้ไม้เทยีมBiowoodทีส่ามารถ
ดดัโค้งได้ทนทานต่อสภาพอากาศและอยูใ่นงบ
ประมาณทีก่�าหนด)ข้อทีส่องคอืในแง่การน�าเสนอ
บคุลกิอาคารให้ได้ตามบรฟีของผูว่้าจ้าง

“เราหลกีเลีย่งการใช้แผงเกลด็อลมูเินยีมทีม่ผีวิ
มนัวาวด้วยเหตผุลทีว่่าเราไม่อยากให้อาคารมนัให้
ความรูส้กึเหมอืนกบัโชว์รมูรถทนีีเ้ราเลยหนัไปหา
วสัดทุีม่ผีวิด้านกว่าอย่างแผ่นfibercementของ
EQUITONEทีใ่ห้ภาพลกัษณ์ทีน่ิ่งสขุมุกว่า”สถาปนกิ
เลอืกใช้แผ่นEQUITONEสขีาวแทนวสัดทุีน่ยิม
เอามาใช้เป็นgrillfaçadeอย่างแผ่นอลมูเินยีมโดย
น�ามาตดัเป็นท่อนท่อนละ60เซนตเิมตรก่อน
จะน�ามาตดิตัง้บนโครงเหลก็สขีาวทีแ่ต่ละจดุจะถกู
ดดัองศาไว้แตกต่างกนัไป“เราท�าสเกต็ช์ออกมา
เป็นสิบๆแบบเลยตัง้แต่แบบทีม่แีค่เปิดกบัปิดทีม่นั
ดแูห้งๆเรากค่็อยๆดดีๆมนัขึน้มาจนกลายเป็น
ไดอะแกรมด้วยมอืแล้วค่อยเอาไปแกะเป็นดรอว์อิง้
ทหีลงั”PureArchitectกล่าวถงึขัน้ตอนการปรบั
องศาของโครงเหลก็ทีห่ลงัจากการทดลองสเกต็ช์
ด้วยมอืหลายๆแบบแล้วสดุท้ายโครงเหลก็กถ็กู
ปรบัองศาไว้รวมทัง้หมด5ระดบัตัง้แต่60องศา
ทีแ่ผ่นEQUITONEจะถกูบดิลงจนแทบจะปิดมมุ
มองทัง้หมดไปจนถงึ30องศาทีส่ามารถมองจาก
ภายนอกเข้าไปเหน็พืน้ทีภ่ายในได้ซึง่ท�าให้รวมๆ
แล้วfaçadeนัน้คล้ายกบัเป็นบานเกลด็ขนาดใหญ่
ทีแ่ต่ละส่วนจะเปิดมมุมองเข้าไปสูพ่ืน้ทีภ่ายในไม่เท่า
กนัและเกิดเอฟเฟคต์คล้ายๆกับว่าfaçadeนั้นมี

The façade was divided into two levels con-
structed from different materials. On the second 
floor, the undulating wooden façade helps lessen 
the stiffness of the box-shaped mass of the 
building, resulting in its physically and visually 
dynamic elevation. The second part of the pro-
gram was the third and fourth floors, which serve 
as the structure’s second skin. Furthermore, a 
series of horizontal grills functions as the shell 
that wraps the three sides of the building’s 
glass exterior with the details of the continual 
groove being present on the remaining side. 
The fifth floor hosts the more private residential 
area, thanks to the floor level that is higher than 
the surrounding buildings. The architect took 
this as a chance to open the space up to the 
outside view. The first challenge in the design 
of the façade included the project’s financial 
limitations. This factor caused the architect to 
spend a considerable period of time finding the 
right materials and supplier in order to effec-
tively manage the budget while achieving the 
intended image, practicality and durability (one 
example being the architect’s decision to use 
Biowood with the wooden façade for it offers 
great flexibility and resistance to Thailand’s 
climatic conditions while falling within a con-
trolled budget). Another challenge lay in the 
presentation of the building’s characteristics 
as indicated in the brief.

“We avoid the use of aluminum louvers because 
the glossy texture gives off a physical appear-
ance that resembles a car showroom, which 
isn’t something we wanted to go for. We  
were more interested in the matte texture of 
EquITONE’s fiber cement panels because it 
renders a more minimal and composed image.” 
White EquITONE panels were therefore chosen 
over the aluminum grill façade with the material 
being cut into 60-centimeter-long and installed 
on the white-colored steel structure fabricated 
to render different bending moments. “We made 
ten of sketches. We had both the open and 
closed versions, which were less dimensional 
so we gradually developed the form, creating 
diagrams by hand before plotting the final 
version in the form of the working drawing,” 
Pure Architect explained of the process in which 
different adjustments were made to the struc-
ture following the sketches in order to achieve 
the most suitable range of angles. The structure 
ended up having five adjustable levels from 60 
degrees, in which the EquITONE panels were 
bent down to cover almost the entire perspec-
tive, to the 30-degree angle that allows for the 
interior to be visually accessible from the out-
side. Collectively, the element functions pretty 
much like a large series of louvers that grant 
different levels of visual access to the interior 
space. It contributes to the façade’s visually 
dynamic movements when viewed from different 
directions, causing the rather dense mass of the 
building to be more spacious, modern and phy-
sically in sync with Town in Town’s urban fabric.
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“Another challenge is how to make the struc-
ture appear light and airy. It doesn’t sound that 
hard but we have to carefully consider the 
interior space and the way to make it feel less 
confined and enclosed by the structure. In the 
meantime, the horizontal axis of white EquI-
TINE panels has to be more visually distinctive 
than the vertical plane.” Within the limited 
timeframe, Pure Architect was able to impres-
sively execute the design and construction 
process. Their responsibility encompasses not 
only the design but also the management of 
other aspects of the project from the budget to 
collaborating with multiple contractors. Now 
all we have to do is wait and see how much 
and what kind of dynamic PEAK will bring to 
this urban neighborhood.

purearchitect.co.th

การเคลือ่นไหวเมือ่ถกูมองจากมมุทีแ่ตกต่างรวมถงึ
ท�าให้massของอาคารทีด่ตูนันัน้โปร่งตามคีวาม
โฉบเฉีย่วเข้ากบับรรยากาศของย่านทาวน์อนิทาวน์
ได้อย่างลงตวั

“ความท้าทายอกีอย่างคอืการท�าให้โครงมนับางเบา
ทีส่ดุมนัเหมอืนจะไม่ยากแต่เราต้องท�าให้พืน้ที่
ภายในมองออกมาแล้วไม่เหมอืนอยูใ่นคกุด้วย
ในขณะเดยีวกนักต้็องท�าให้แผ่นEQUITONEสขีาว
เด่นขึน้มาให้เหน็เป็นเส้นแนวนอนมากกว่าแนวตัง้”
ถงึแม้ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างจะมคีวาม
กระชัน้ชดิแต่กถ็อืว่าPureArchitectนัน้สามารถ
บริหารจัดการได้ดีทีเดียวโดยในโปรเจ็คต์นี้Pure
Architectรบัหน้าทีม่ากกว่าแค่การออกแบบแต่ยงั
รวมไปถงึการบรหิารจดัการด้านอืน่ๆโดยเฉพาะการ
จดัการกบังบประมาณทีม่จี�ากดัและการควบคมุการ
ก่อสร้างทีม่ผีูร้บัเหมาหลายรายต้องรอดกูนัต่อไปว่า
เมือ่อาคารสร้างเสรจ็แล้วโปรเจค็ต์PEAKจะช่วยเพิม่
dynamicและสร้างชวีติชวีาให้กบัทาวน์อนิทาวน์ได้
มากน้อยเพยีงใด

05-06

façadeทีม่ลีกัษณะเป็น
secondskinนอกจากจะ
ช่วยแสดงบคุลกิอาคารแล้ว
ยงัสามารถสร้างความเป็น
ส่วนตวัแก่พืน้ทีภ่ายใน
อกีด้วย

07

จากการปรบัองศาโครง
ติดต้ังแผ่นEQUITONE
หลายๆระดับท�าให้เมือ่
มองจากพืน้ท่ีภายในออก
ไปยงัภายนอกแล้วไม่รูสึ้ก
อดึอดั

08

มมุมองบรเิวณบันไดท่ี
เชือ่มระหว่างพืน้ท่ีชัน้ท่ี2
และชัน้ท่ี3

seCTioN

deTail

equiToNe faÇade

peaK

06

07

08

ส�านักงาน

ส่วนพกัอาศยั

ส�านักงาน

ทางเดนิ

ส�านักงาน
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AdvAnce PrefAb co., Ltd. บริษัทในเครือ 
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ ผู้มีประสบการณ์ด้าน
การก่อสร้างทางวิศวกรรมเป็นเวลายาวนานกว่า 
40 ปี เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต
หล่อส�าเร็จ ซึ่งน�าเทคโนโลยีการผลิตและการติดตั้ง
จากประเทศผู้เชี่ยวชาญในยุโรป ที่มีช่ือเสียงด้าน
โครงสร้างคอนกรีตหล่อส�าเร็จมาประกอบรายการ
ผลิตในประเทศไทย โรงงานตั้งอยู่ที่ อ�าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

ผลิตภัณฑ์จาก Advance Prefab Co., Ltd. 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ คอนกรีตหล่อส�าเร็จส�าหรับ
งานทั่วไปเช่น Girder, เสาเข็ม หรือชิ้นส่วนคอนกรีต
หล่อส�าเร็จตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และอีกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์คือ ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อส�าเร็จส�าหรับ
ก่อสร้างอาคารเป็นระบบอาคารคอนกรีต (เสา, 
คาน, พื้น, ผนัง และหลังคา) และด้วยนวัตกรรม
การผลิตในปัจจุบัน เครื่องจักรสามารถผลิตช้ิน
ส่วนได้ยาวถึง 20 - 30 เมตร ซึ่งท�าให้ผลิตภัณฑ์
จาก Advace Prefab เหมาะส�าหรับใช้ก่อสร้าง
อาคารที่ต้องการช่วงพาดกว้าง อย่างเช่น โกดัง
สินค้า อาคารโรงงาน อาคารจอดรถ ไปจนถึงห้าง
สรรพสินค้า

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับสร้างระบบอาคารคอนกรีตมีดังนี้
1. Double T พืน้รปูตวั T ทีห่ล่อด้วยกรรมวธิ ีPrecast 
Pre-stressed Concrete มคีวามกว้าง 1.70 – 2.50 เมตร 
สูง 0.30 – 1.02 เมตร และยาวได้ถงึ 26 เมตร โดย
มคีณุสมบัตพิเิศษคือมีความแขง็แกร่งสงู ทนไฟ และ
กนัสนมิ
 
Double T สามารถใช้เป็นโครงสร้างพืน้ภายในอาคาร
และโครงสร้างพืน้ดาดฟ้า เหมาะส�าหรบัใช้เป็นชิน้ส่วน
โครงสร้างหลกัในอาคารจอดรถ อาคารโรงงาน อาคาร
พาณิชย์ โกดังสินค้า และหน้าสรรพสินค้า ด้วย
คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรงสูงที่ใช้ในการผลิต
ท�าให้สามารถรบัแรงทีม่ากระท�าได้มาก 

ระบบหลังคาในระบบ Double T ยงัเหมาะส�าหรบั
อาคารท่ีต้องการพืน้ทีใ่ช้สอยเป็นจ�านวนมาก เช่น 
พ้ืนท่ีจอดรถ อาคารทีร่องรบัสวนลอยฟ้า อกีทัง้ยงั
สามารถใช้ประกอบกบั fiber cement หรอื metal 
sheet หรือ สามารถเจาะเปิดเป็นช่องรบัแสงส�าหรบั
อาคารท่ัวไปได้อกีด้วย

2. Fly ช้ินส่วนคานหลงัคาทีห่ล่อด้วยกรรมวธิ ีPrecast 
Pre-stressed Concrete โดยใช้ High-strength concrete 
ด้วย special concrete mix design มคีวามกว้าง 
2.40 เมตร และความสงู 0.80 เมตร โดยความยาว
สามารถปรับได้สงูสดุถึง 22 เมตร ตวัชิน้ส่วนจะมี
รูปทรงคล้ายปีกนก ทีน่อกจากจะสามารถใช้เป็น
รางน�า้ได้ในตวัแล้ว ยงัมีความสวยงาม เหมาะกบั
การสร้างอาคารโรงงานทัว่ไป อาคารส�านกังาน โกดงั
สินค้า และอาคารโรงงานอาหารทีต้่องการความงาม
ทางสถาปัตยกรรมภายในอาคาร โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
ฝ้า เพดาน ซึง่มีรอยต่อระหว่างชิน้ส่วนน้อยซึง่จะน�ามา
สู่ปัญหาฝุ่นละออง 

ระบบหลังคาของระบบ Fly ใช้ concrete shell ในการ
ประกอบ สามารถเจาะเพือ่เปิดช่องแสงให้แสงเข้ามา
ยงัภายในอาคารได้โดยตรง สามารถออกแบบให้ 
concrete shell ยกขึน้เพือ่เปิดช่องแสงให้เกดิแสง
ตกกระทบเข้ามาภายในอาคาร รวมไปถงึสามารถใช้
วัสดุอืน่ เช่น sandwich panels, metal sheet และ 
fiber cement มาประกอบกบัระบบหลงัคา

Double T

Fly
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3. Light ช้ินส่วนคานหลังคาทีห่ล่อด้วยกรรมวธิี 
Precast High-strength concrete ด้วย special 
concrete mix design มีความกว้าง 2.55 เมตร 
สงู 85 เซนตเิมตร และความยาวทีส่ามารถปรบัได้ถงึ 
30 เมตร โดยสามารถใช้เป็นรางน�า้ได้ในตวั มคีวาม
แขง็แรงสงู ทนไฟ และกนัสนมิ 

Light ถกูออกแบบมาเพือ่ใช้เป็นช้ินส่วนโครงสร้างหลัก
ส�าหรบัอาคารโรงงาน โกดงัสนิค้า อาคารพาณชิย์ 
อาคารโรงงานโดยเฉพาะอาคารทีต้่องการความเรยีบร้อย
และสวยงาม ปรมิาณพืน้ทีใ่ช้สอย และไม่ต้องการมเีสา
มาบดบงัทศันยีภาพภายในอาคาร อกีทัง้ยงัไม่จ�าเป็น
ต้องท�าฝ้า เพดาน ทีม่ปัีญหาเรือ่งการกกัเกบ็ฝุน่ละออง
อกีด้วย

ระบบหลังคาของระบบ Light ใช้ concrete shell ใน
การประกอบ โดยสามารถเจาะเพือ่เปิดช่องแสงให้
แสงเข้ามายงัภายในอาคารได้โดยตรง หรอืออกแบบ
ให้ concrete shell ยกขึน้เพือ่เปิดช่องแสงให้เกดิแสง
ตกกระทบเข้ามาภายในอาคาร หรอืสามารถใช้วสัดอุืน่
มาประกอบกบั Fly เช่น Sandwich Panels, metal 
sheet และ fiber cement ได้

4. Gable ช้ินส่วนคานหลังคามลัีกษณะเป็นรปูจ่ัว 
หรอืเรยีกอกีช่ือหนึง่ว่า Double Slope หล่อด้วย
กรรมวธิ ีPrecast Pre-stressed concrete มคีวาม
สงูตัง้แต่ 1.55 – 2.60 เมตร และหล่อยาวได้ถงึ 30 
เมตร มคีวามแขง็แกร่งสงู ทนไฟ และกนัสนมิ

Gable เป็นช้ินส่วนโครงสร้างหลักเหมาะส�าหรบั
งาน heavy duty ถกูออกแบบมาเพือ่ใช้รบัน�า้หนกั
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะใช้แขวน piping process plant 
และยงัสามารถน�ามาก่อสร้างอาคารโรงงานทัว่ไปที่
ต้องการพืน้ทีโ่ล่งยาวตลอดอาคาร และ โกดงัสนิค้า
ได้อกีด้วย 

วสัดหุลังคาทีน่�ามาประกอบเป็นระบบหลังคาในระบบ 
Gable สามารถใช้ได้ทัง้ พืน้ Double T ประกอบกบั 
fiber cement หรอื metal sheet

5. Wall Panels ผนังภายนอกที่มีลักษณะเป็น 
sandwich panels มฉีนวนขัน้กลางระหว่างคอนกรตี 
2 แผ่น โดยมคีวามหนาตัง้แต่ 20, 25, 28 เซนตเิมตร 
กว้างได้ถงึ 3 เมตร และสามารถออกแบบให้ยาวได้
มากทีส่ดุ 10 – 16 เมตร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความหนาและ
การออกแบบของผนงั

คณุสมบตัพิเิศษของผนงั sandwich panels คอื 
การควบคมุอณุหภมูภิายในอาคาร โดยสามารถท�า
วสัดผุวิภายนอกได้จากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการท�าสี 
ผนงัหินล้าง ทรายล้าง หรอืการท�าลวดลายบนผวิผนงั 
เป็นต้น

AdvAnce PrefAb co., Ltd.

HeAd offIce
2/3 MOO 14, BANGNA TOWERS A 
18TH FLOOR, BANGNA-TRAD ROAD 
KM. 6.5, BANGKAEW BANGPLEE, 
SAMUTPRAKARN 10540
TEL : +66 (0)2 730 2100
FAX : +66 (0)2 751 9484

fActorY
KM. 76 +850 HIGHWAY 331, 8 MOO 7, 
NHONG - IRUN, BANBUENG 
CHONBURI 20220

Light

Gable

Wall Panals
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CALL FOR PROJECTS!
OUTSTANDING PROJECTS WILL HAVE 
THE OPPORTUNITY TO BE PUBLISHED 
IN THE FIRST ISSUE OF ‘WORK IN 
PROGRESS’ Submit your project at 
submission@art4d.com 
more information 
please call +662 260 2606-8

เปดรับสมัครผลงานโครงการหรือโปรเจ็คตตางๆ 
โดยผลงานคุณภาพที่ไดรับการคัดเลือก จะไดรับ
การตีพิมพใน WORK IN PROGRESS สามารถสง
ผลงานไดที่ submission@art4d.com
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี +662 260 2606 - 8

WORK IN PROGRESS - a quarterly 
magazine devotes itself to architec-
ture, construction and materials. 
Delivering news and diversity in 
architecture, construction methods 
and materials through the views 
of architects and designers, WORK 
IN PROGRESS aims to create a 
creative platform and new context 
of development for building design 
and the construction industry.        

WORK IN PROGRESS คือนิตยสารราย 3 เดือนท่ีนำเสนอขาว
ความเคล่ือนไหวท่ีนาสนใจในวงการสถาปตยกรรม การกอสราง
และวัสดุ ผานมุมมองของสถาปนิกและนักออกแบบ เพ่ือเปน
การสรางพ้ืนท่ีรวมเชิงสรางสรรค และกอใหเกิดบริบทใหมของ
การพัฒนาคุณภาพรวมกันในอุตสาหกรรมการออกแบบอาคาร 
และอุตสาหกรรมการกอสรางในอนาคต 
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GEHÄUSE ระบบประตหูน้าต่าง uPVC คณุภาพสงูจาก
เยอรมน ีโดย บรษิทั เกอฮาวส์ ลิฟวิง่ จ�ากดั ก่อตัง้ขึน้
ในปี พ.ศ. 2539 มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะน�าเสนอผลิตภณัฑ์
คณุภาพ เพือ่คณุภาพชีวติทีด่แีละการอยูอ่าศยัทีม่รีะดบั 

เราจึงมุง่มัน่พฒันาระบบประตหูน้าต่าง GEHÄUSE ให้
ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ได้ดทีีส่ดุ ด้วยการคดัสรรเฉพาะ
วสัด ุuPVC คณุภาพสงูมาตรฐานเยอรมน ีผลิตจาก
เนือ้วสัด ุuPVC (Unplasticised Polyvinyl Chloride) 
ผสมไทเทเนยีมไดออกไซด์ และส่วนประกอบอืน่ๆ ตาม
มาตรฐาน DIN ประเทศเยอรมน ีซ่ึงมคีณุสมบัตโิดดเด่น
ในด้านความแขง็แกร่ง ความสวยงาม ความหรหูราและ
ทนทานต่อทกุสภาวะแวดล้อม รวมถงึประสทิธภิาพใน
การใช้งานทีด่เียีย่ม ท�าให้ GEHÄUSE ได้รบัความนยิม
อย่างแพร่หลายไปทัว่โลกทัง้ในกลุ่มทีอ่ยูอ่าศยั และ
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ช้ันน�า ทัง้ในและต่างประเทศ 
นบัเป็นเวลาถงึ 20 ปี

 
เตมิเตม็คณุภาพในการอยูอ่าศยั
 
• ช่วยรกัษาอณุหภมูภิายในบ้าน
  คณุสมบตัคิวามเป็นฉนวนของ Multi Chambered  
  Profile สามารถป้องกนัความร้อนจากภายนอก
  รกัษาอณุหภมูภิายในบ้าน และช่วยประหยดัไฟฟ้า  
  จากการใช้เครือ่งปรบัอากาศ

• หมดปัญหาฝุน่ น�า้รัว่ซึม และเสยีงรบกวน
  ปราศจากเสยีงรบกวนด้วยระบบ Double Glazed 
  Sealed Unit ทีส่ามารถป้องกนัเสยีงจากภายนอกได้ 
  ถงึ 30 เดซิเบลพร้อมซีลยางสงัเคราะห์ EPDM 2 ช้ัน 
  ชนดิเดยีวกบัทีใ่ช้ในยนตรกรรมช้ันน�าของเยอรมนี   
  ช่วยป้องกนัฝุน่และน�า้รัว่ซึมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

• แขง็แกร่ง รองรบัทกุมลภาวะเนือ้วสัดมุส่ีวนผสมของ 
  Titanium Dioxide ขาวเนยีน ไม่ซีดเหลือง หรอืกรอบ
  แตกง่าย ตลอดอายกุารใช้งานและไม่ลามไฟ

• ตอบรบัทกุงานดไีซน์เพิม่อสิระในการออกแบบ  
  สัง่ผลิตได้ตามต้องการ (Made to order) 
  พร้อมเทคนคิเช่ือมมมุแบบ Fusion Welding
  ทีห่ลอมขอบมมุให้เป็นเนือ้เดยีวกนั เพิม่ความสวยงาม   
  และทนทานต่อแรงกระแทก

• ปลอดภยัสงูสดุทกุเวลา มัน่ใจในความปลอดภยักบั   
  Multi Lock Mechanism ระบบล็อคแบบหลายจุด
  ท�าให้ปิดได้แนบสนทิยากต่อการงดัแงะหรอืโจรกรรม

CONTACT US 

บรษิทั เกอฮาวส์ ลิฟวิง่ จ�ากดั
55 นคิมอตุสาหกรรมบางชนั ซอยเสรไีทย 87 
แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510
 
GEHÄUSE LIVING CO., LTD.
55 Bangchan Industrial Estate, Soi Serithai 87 
Kwaeng Minburi, Khet Minburi, Bangkok  10510

Tel. 0-2919-9100
Sale Department ext. 123,
CRM Department ext. 111 or  
Mobile. 09-1957-5555, 09-1957-8888 
Fax. 0-2517-8929, 0-2906-8069
E-mail : info@gehause.com
Website : www.gehause.com
Facebook : www.facebook.com/gehauseliving

GEHÄUSE PERFECT DOOR AND WINDOW 
SYSTEM FOR PERFECT LIVING

08250 PREASSEMBLED WOOD  
 & PLASTIC DOOR & FRAME UNITS

gEhAUSE.COM DOOR & WINDOWS 4dFile



1.  ยิปรอค เซโลเท็กซ เอชดี
แผนใยแรฝาเพดานอะคูสติก ดูดซับเสียง
(Gyproc® Celotex® HD)

     ยิปรอค เทอรมัลไลน
แผนยิปซัมกันรอนพ�เศษ
(Gyproc® ThermaLine®)

     แผนยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต
(Gyproc® HabitoTM)

     ยิปโทน แผนฝาเพดานและผนังดูดซับ
เสียงสะทอน และลดมลพ�ษภายในสถานที่ 
(Gyproc® Gyptone®)

     ยิปรอค คาโซปราโน
แผนยิปซัมฝาเพดานตกแตง ปรุลาย
(Gyproc® CasopranoTM)

     แผนยิปซัม ยิปรอค กลาสร็อค เอช โอเช่ียน 
(Gyproc® Glasroc H OCEAN)
     
     แผนยิปซัมฝาเพดาน
เช็ดทำความสะอาดงาย โปรคลีน
(Gyproc® ProClean)

     แผนยิปซัมฝาเพดาน กันรอนพ�เศษ
ยิปรอค เทอรมัล ไทล
(Gyproc® ThermaTile®)

     แผนยิปซัม ยิปรอค ชนิดทนช้ืนทนรา
(Gyproc® M2TECH®)

     โปรเซิฟ ยิปซัมชองเซอรว�ส สำเร็จรูป
(ProServe)

     แผนยิปซัม ยิปรอค
ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล
(Gyproc® Foil Backed Board)

     แผนยิปซัม ยิปรอค ชนิดธรรมดา
(Gyproc® Regular Board)

     แผนยิปซัม ยิปรอค ชนิดทนไฟ
(Gyproc® FireStop Board)

     ยิปเร็กซ แผนยิปซัมฝาเพดานตกแตง
บุผ�วดวยแผนพ�ว�ซี PVC
(Gyproc® GyprexTM)

     ปูนฉาบรอยตอยิปรอค
(Gyproc® JOINTING)

     เมทัล บีด อุปกรณเหล็กสำหรับงาน
เขามุม (Metal Bead)

     โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ยิปรอค
(GypFrameTM)

     ยิปรอค กร�ด โครงคราวเหล็ก
ชุบสังกะสีที-บาร (Gyproc® Grid)

บร�ษัท ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) 
อาคารมหานครยิบซั่ม 
539/2 ถนนศร�อยุธยา 
เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทร. : +66(0)2 640-8600 
แฟกซ : +66(0)2 640-8770 
E-mail : CSC.tgp@saint-gobain.com 
Website : www.gyproc.co.th
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Apply with 2237

Apply without 2237

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด
แผนกเทปและกาวอตุสาหกรรม 
ชัน้12 อาคารเสรมิมติรทาวเวอร์
159 ถนนอโศกมนตร ีแขวง คลองเตยเหนอื 
เขต วฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท์ 02-260-8577 ต่อ 1301
โทรสาร 02-261-7535
www.3M.com/th
www.facebook.com/3Mthailand

3M VHBTM for Construction Market
(G23F Structural Glazing Tape และ G11F Architectural 
Panel Tape) เทปส�าหรบังาน ตดิตัง้ผนงักระจกและงานตดิตัง้
แผ่นอลมูเินยีมคอมโพสทิ

ร�ยละเอียดสินค้�
เทปกาว 2 หน้า แรงยดึสงู เหมาะส�าหรบังานทีต้่องการความ
แขง็แรง ทนทานสงูใช้ได้ทัง้งาน ภายใน และภายนอก ทนต่อ
สภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ

  ให้แรงยดึสงู ใช้แทนนอ็ต สกร ูการตอกตะป ูการเชือ่ม
และการยดึตดิแบบถาวรวธิอีืน่ๆ ไม่ต้องเจาะชิน้งาน

  สามารถดดูซบัแรงและมคีวามยดืหยุน่ การยดึตดิทนทาน 
ต่อแรงลมและการสัน่สะเทอืน

  สามารถยดืขยายตวัเพือ่ชดเชยการขยายตวัของวัสดเุนือ่งจาก
การเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิทนต่อสภาวะอากาศรวมถงึอุณหภมิู
ทีส่งูหรอืต�า่เป็นพเิศษ

  ตดิได้กบัวสัดทุีห่ลากหลายประเภท เหมาะสมส�าหรบัใช้
ทัง้งานตกแต่งภายในและภายนอกอาคารตดิตัง้ได้รวดเรว็ช่วยให้
ชิน้งานสวยงาม สามารถกนัน�า้และอากาศซมึผ่าน

  ไม่เกดิเสยีงรบกวนขณะประกอบชิน้งานมีน�า้หนกัเบา
เมือ่เทยีบกบัการใช้นอ็ต สกร ูประกอบตดิตัง้ชิน้งาน

ก�รใช้ง�น

   ใช้ส�าหรบังานตดิกระจก สามารถใช้แทน Structural Silicone 
และ Spacer Tape ตดิตัง้ง่าย ช่วยลดขัน้ตอนการท�างาน สะดวก 
รวดเรว็และประหยดัค่าใช้จ่าย

  ใช้กบังานตดิตัง้แผ่นอลมูเินยีมคอมโพสทิทัง้ภายใน
และภายนอกอาคาร

  ประกอบและตดิตัง้แผ่นป้ายทัง้ภายใน และภายนอกอาคาร
สามารถใช้ตดิตัง้แผ่นอลมูเินยีมคอมโพสทิแบบแผ่นชนชดิโดยที่
ไม่ต้องพบัแผ่น

Hi-Strength 94CA
กาวสเปรย์แบบถงั ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
GREENGUARD Certified

ส�าหรับงานทีต้่องการความรวดเรว็ ต้องการพ่นกาวในบรเิวณ
กว้างไม่ต้องมอีปุกรณ์ต่อท่อลม ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุ 

เหมาะส�าหรบัตดิงานลามเินต ผ้า โฟม ฟองน�า้ ยาง ไม้อัด 
พลาสติก เป็นต้น ในงานตกแต่งภายใน, งานลามเินต โต๊ะ ตู้ 
และชัน้วางต่างๆ ใช้งานง่าย สะดวก แห้งเรว็ ทนต่อความร้อน
และความชืน้

3M 2237 Concrete Formwork Tape
เทปส�าหรบัขึน้รปูงานคอนกรตี ด้วยคณุสมบตัพิิเศษของเทป 
2237 Concrete formwork ทีม่เีนือ้เทปเป็น Super absorbent 
polymer (SAP) สามารถเปลีย่นเป็นเจลเตมิเตม็ร่องรอยต่อของ
ไม้แบบส�าหรบัขึน้รปูคอนกรตี ท�าให้ท�างานง่าย ประหยดัเวลาใน

การท�างาน ให้รอยต่อของคอนกรตีทีส่วยงาม 

ก�รใช้ง�น
ท�าความสะอาดไม้แบบ ตดิเทป 2237 ลงบนขอบไม้แบบทัง้
สองด้าน โดยเมือ่ประกอบไม้แบบ ควรเว้นระยะห่างไม่เกนิ 3 มม. 
จากนัน้พ่นน�า้เข้าลงบนเนือ้เทป 2237 จะท�าให้เทปด้าน Super 
absorbent polymer เปลีย่นเป็นเจลเตมิเตม็รอยต่อของไม้แบบ 
เทคอนกรตีและปล่อยให้แห้งตวัตามปกต ิหลังจากแกะไม้แบบ
ออกจากคอนกรตี สามารถลอกเทปออกและน�าไม้แบบกลับมา
ใช้ได้อกี
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TEL: 02 260 2606-8
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