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TOA COLOR TRENDS 2022

THE COLOR OF THOUGHTFUL LIVING -----INTRODUCTION

นับจากปีแห่งการเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของ Covid-19 
จวบจนถึงปัจจุบัน การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตใหม่
แบบ New Normal ได้ด�าเนินมาสู่ “Now Normal” ที่ทุกคนได้ผ่าน
การปรับตัว ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต จนถึงปรับมุมมองใหม่ในหลาย
มิติ เพื่อการก้าวเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอย่างเป็นปกติสุขให้ ได้
มากที่สุด

“คิดอย่างรอบคอบ” จึงกลายเป็นคีย์ส�าคัญของเทรนด์
เพื่อการอยู่อาศัยในวันน้ี เม่ือท่ีผ่านมาเราเรียนรู ้แล้วว่าต้อง
ไม ่ ต้ังตนในความประมาท พร้อมใช ้ชีวิตอย่างคิดรอบคอบ
และตระหนักรอบด้านมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างสุขภาวะท่ียั่งยืน
อย่างแท้จริงในยุคน้ี ต้องครอบคลุมถงึเรื่อง Health & Well-Being 
สุขภาพและคณุภาพชวีิตท่ีด ีเคยีงคูกั่บการเติมเต็มคณุค่าความเป็น
มนุษย์ พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของโลกธรรมชาติ สอดผสาน
กับโลกยุค Digital Transformation ท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
ทันสมยั ก่อให้เกิดแนวคดิการอยู่อาศยัท่ีคิดครอบคลุมในหลากมิติ
มากขึ้น 
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“THE COLOR OF THOUGHTFUL LIVING” จึงเป็นเทรนด์สีใหม่
ส�าหรับปี 2022 โดย TOA ผ่านการส�ารวจและวิจัยแนวโน้มการใช้
สีสันในงานออกแบบของสถาปนิกและนักออกแบบชั้นน�าของไทย 
เพื่อให้ ได้ชุดสีใหม่ท่ีตอบโจทย์การอยู ่อาศัยในปี 2022 และ
สอดคล้องกับทศิทางการออกแบบในยุค The Age of Now Normal 
จวบจนถึงอนาคต

นับจากนี้เราอาจต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ความ
ไม่แน่นอน และความผันผวนของสถานการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย
ท่ีอาจเปล่ียนมุมมองการมองโลกใบน้ีของเราให้ต่างไปจากเดิม
สีสันของโลกท่ีเราเคยรับรู้อาจเปล่ียนไป เช่นเดียวกับสีสันของการ
ใช้ชีวิตท่ีอาจเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมได้ทุกเม่ือ ความน่าสนใจ
คือ เราจะค้นพบโทนสีแห่งความสุขในแบบของตัวเองได้อย่างไร
ผ่านการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ถ ่ายทอดคุณค่าความเป็นตัวตน
เติมเต็มความรู้สึก ส่งเสริมแรงบันดาลใจ และสะท้อนความหมาย
ของการใช้ชีวิต ท่ามกลางโลกท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลาย
(Diversity) และความท้าทายมากมาย

THE COLOR CURATORS
TOA COLOR TRENDS 2022

-----INTRODUCTION

TOA COLOR TRENDS 2022

THE COLOR OF THOUGHTFUL LIVING

54



ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อยุทธ์ มหาโสม สถาปนิกผู้ก่อต้ัง AAd เริ่มมองหาโปรเจกท์งานออกแบบที่ท้าทายมากกว่าน้ัน AAd 
เริ่มเปิดรบังานทีห่ลากหลายมากขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นงานท่ีโดดเด่นหรือมีมูลค่าสูงในสายตาของคนอ่ืน อย่างงานออกแบบบ้าน
ส�าหรับผู้อยู่อาศัยท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น บ้านส�าหรับผู้อยู่อาศัยท่ีพิการทางสายตา ผู้อยู่อาศัยที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรม 
หรือเป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่ตามมานั้น อยุทธ์บอกว่า พวกเขาได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากเจ้าของบ้านแต่ละท่านที่เขาไม่เคยมีโอกาส
ได้เรียนรู้มาก่อน ซึ่งความรู้เหล่านั้นก็ดูจะยิ่งเสริมให้ AAd สามารถสร้าง “บ้าน” เพื่อตอบสนองต่อ “ความสุข” ของเจ้าของบ้าน
ตามปรัชญาการท�างานของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น 

สถาปัตยกรรมที่ตอบสนอง “ความสุข” 

“แต่ความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องดู
ก่อนว่า เจ้าของบ้านเป็นใคร อายุเท่าไร มปีรชัญาในการใช้ชีวิตแบบไหน 
มีข้อจ�ากัดอะไรบ้าง อย่างอายุ ช่วง 20 - 40 มักจะเป็นคนที่ก�าลัง
มองไปข้างหน้า เป็นวยัสร้างตัวท้ังในเรื่องงานและครอบครวั เรากจ็ะ
โฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตของเขา โดยเฉพาะถ้าเขามีลูก เราก็ย่ิง
ต้องค�านึงอนาคต เพราะภายในช่วงไม่ก่ีปีต้ังแต่เดก็ยังอยู่ในท้องจน
กระท่ัง 4 ขวบ จะมกีารเปลีย่นแปลงทางกายภาพเยอะมาก ต้ังแต่แม่
อุ้มท้องเดินขึ้นบันได ลูกเริ่มคลาน จนเดิน วิ่ง พูด คุย เถียง มันส่ง
ผลถงึสถาปัตยกรรมท้ังหมด เรารีเสิร์ชไปถงึขัน้ทีว่่าถ้าเจ้าของบ้าน
มีลูก เขาวางแผนจะให้ลูกเรียนโรงเรียนแบบไหนด้วยซ�า้ เพราะสมมติ
ว่าเขาเลือกให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือกท่ี ไม่เน้นวิชาการมาก
และอยากให้ลูกอยู่กับธรรมชาติ เราก็จะดึงเอาสวนเข้ามาในบ้าน 
แล้วท�าเป็นสภาพแวดล้อมแบบปิด พ่อแม่สามารถมองจากทุกส่วน
ของบ้านมาเห็นลูกเล่นอยู่ได้ เรียกว่าเป็นบ้านท่ีสัมผสัต้นไม้ใบหญ้า
ได้ โดยที่ไม่ต้องกลัวยุง งู มด ตะขาบ ไม่เหมือนสนามหญ้านอกบ้าน
ที่พ่อแม่อาจจะกังวลเรื่องสัตว์มีพิษ

“แต่ถ้าเป็นเจ้าของบ้านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจ�าตัว
ร้ายแรง จะมีปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเขาเข้ามา 
และคนในกลุ่มอายุนี้จะค่อนข้าง Sensitive กับอนาคต อนาคตอาจ
ไม่ใช่ความสุขส�าหรับเขาเพราะอนาคตไม่ใช่สิ่งท่ีเขาอยากไปหานัก 
แต่ความสุขจริง ๆ แล้วอาจเป็นอดีตของเขาเอง การประสบความ
ส�าเร็จ มีลูกหลาน เรียกว่าส�าหรับคนกลุ่มน้ีเขาน่าจะต้องการมอง
กลับไปยังอดีตเพื่อใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนไปในอนาคต 

“ผมยกตัวอย่างบ้านหลังหน่ึงท่ีเรา
มีโอกาสท�าให้ลูกค้าท่านหน่ึง เจ้าของบ้าน
อายุประมาณ 70 ปี และเพิ่งเสียลูกสาวไป 
อนาคตส�าหรับเขาอาจเป็นส่ิงท่ีจับต้อง
ได้ยากมาก การเสียลูกสาวในช่วงบ้ันปลาย
ชีวิตแทบจะเหมือนการที่มีคนมาดับแสงไฟ
และพลังชวีิตของเขาตลอดไป อนาคตจากน้ี 
ไปส�าหรับเขาคือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ 
ช่วงเวลาตอนที่เขายังมีลูกสาวอยู่ด้วยคือ
พลังของอดีตท่ีเขาต้องการมันเพื่อใช้เป็น
แรงขับในการด�าเนินชีวิตให้ ได้ต่อไป เราก็
เลยท�าบ้านท่ีท�าให้เขารู ้สึกเหมือนกับว่า
ลูกสาวยังคงอยู่กับเขา โดยเราใช้ส่ิงที่เป็น
ความทรงจ�าท่ีดีท่ีสุดของเจ้าของบ้านและ
ลูกสาวส่งผ่านออกมาทางสี สีน้ันท�าให้เขา
รู ้ สึกว่าลูกสาวยังส่งผ่านความรักและ
ก�าลงัใจมาให้เสมอ ๆ มันเป็นความทรงจ�าที่
ตีค่าไม่ได้เลย แต่ขณะเดียวกัน เราก็ต้องหา
ให้เจอด้วยว่าการใช้สีน้ีจะเอฟเฟกต์กับชีวิต
ช่วงไหนของเขาบ้าง หรือเขาแค่อยากรู้สึก
ถงึลูกตอนไหนบ้าง เพราะถ้าต้องรูสึ้กถงึลูก
ตลอดเวลาหรือทุกท่ีก็จะกลายเป็นผลเสีย
ทันที เพราะชีวิตจะเดินหน้าไม่ได้”

LIVING & LIFESTYLE

เมื่อพูดถึง Ayutt and Associates Design (AAd) เราอาจนึกถึงสถาปัตยกรรม

แบบสมัยใหม่ที่มีเส้นสายเนี้ยบเฉียบคมโดดเด่น โดยเฉพาะบ้านที่มีจุดเด่นหลากหลาย

บ้านที่มีเจ้าของเป็นนักสะสม Super Car บ้านกลางทะเลทราย หรือบ้านที่เข้าถึงได้

ด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น...ซึ่งบ้านเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานที่น่าสนใจ

อีกจ�านวนมากของ AAd 

-----AYUTT
MAHASOM

AYUTT MAHASOM

_FOUNDER

AYUTT AND
ASSOCIATES
DESIGN (AAd)
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เทรนด์บ้านที่เปลี่ยนไปในยุค COVID-19 การใช้สีแบบ AAd

“ก่อนหน้าน้ี บ้านในอุดมคติของหลายคน
อาจเป็นบ้านท่ีอยู่สบาย มีความสุข ผ่อนคลาย 
แต่พอ Covid-19 หลายคนต้องท�างาน และ
ท�าอะไรหลาย ๆ  อย่างท่ีบ้าน ความผ่อนคลาย
เพียงอย่างเดยีวอาจไม่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศยั
เสมอไป เพราะการที่เราตัดขาดจากความ
วุน่วายภายนอกนาน ๆ  เข้า เราจะเริ่มโหยหา 
ความวุ่นวายน้ัน ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์
ของการใช้ชีวิตนะ เหมือนกับการท�างาน
ในบ ้านที่ถ ้าชิลมากไป หรือน่ังท�างาน
ในสภาพแวดล้อมท่ีสงบ สวย เห็นทะเล
วิวสวน แต่เห็นแบบเดิมทุกวัน ๆ ก็อาจ
ไม่ Productive มันจะไม่เหมือนกับเวลาท่ีเรา
ไปออฟฟิศ 5 วัน แล้วอีก 2 วัน นั่งท�างาน
อยู่บ้าน เพราะฉะน้ันต้ังแต่ต้นปีที่แล้วมา
สเปซบ้านของ AAd ก็เลยจะเริ่มเปล่ียน
กลายเป็นสเปซท่ีสร้าง Energy ให้เจ้าของ
บ้านได้ด้วย

“นอกจากนั้น อีกเทรนด์หนึ่งที่ส�าคัญ 
ผมคิดว่าพื้นที่บ้านต้อง Flexible ในระดับ
หน่ึง คือแทนที่จะท�าให ้พื้นที่แต ่ละส ่วน
เป็นพื้นที่ส�าหรับการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจง
แบบตายตัว ก็ท�าให้เป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงค์
ท่ีสามารถยืนหยุ่นปรับเปลี่ยนตามการ
ใช้งานท่ีหลากหลายได้ อย่างไอเดียหน่ึง
ท่ี เรา เสนอไปแล ้ว ลูกค ้าชอบมากคือ

“AAd จะไม่ค่อยใช้สีฉูดฉาด ส่วนมากแล้วจะเป็นสี Monochrome 
อย่าง ขาว เทา ด�า และสีท่ีเป็นสัจจะของตัววัสดุเอง เช่น โลหะ
อะลูมเินียม ก่อนหน้าน้ีเราใช้สีบนเหตุและผลของการควบคุมอารมณ์ 
ของเจ้าของบ้านควบคู่ไปกับการใช้ Texture อย่างสีขาวให้ความรูสึ้ก
สว่าง สีด�าสุขุมลึกลับ ท�านองน้ี แต่ระยะหลังเราเริ่มปฏิรูปการใช้สี
ของตัวเองให้เป็นไปเพื่อควบคุมลักษณะทางกายภาพและปฏิกิริยา
ตอบสนองตามสัญชาติญาณของมนษุย์รวมถงึส่ิงมีชวีิตภายในบ้าน 
เพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์บางอย่างในการเข้าถึงตัวสถาปัตยกรรม

“ผมยกตัวอย่างโปรเจกท์หนึ่งคือ Interlude House ตัวบ้าน
จะมีท่ีจอดรถท่ีติดถนน เราท�าท่ีจอดให้เป็นสีด�า เวลาเจ้าของบ้าน
กลับเข้ามาในบ้านและเปิดประตูที่จอดรถเข้าไป รูม่านตาของเขา
จะขยายใหญ่เพราะเข้าไปในท่ีมืด ในโรงจอดรถน้ันจะมีช่องเปิดท่ี
เห็นสวนข้างในบ้านด้วย ซึ่งเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขามองเห็นสวน
น้ันจะค่อนข้างแรง มันเหมือนห้องสีขาวที่มีหน้าต่างกับห้องสีด�า
ท่ีมีหน้าต่างให้แสงเข้า ถงึปริมาณแสงจะเท่ากัน แต่คณุภาพของแสง
และเอฟเฟกต์ของแสงจะต่างกันมาก จากน้ันเมื่อเขาออกจาก
ท่ีมืดในโรงจอดรถเพื่อเข ้าสู ่ตัวบ้าน เราระเบิดทุกอย่างโดย
ให้แสงธรรมชาติท�าหน้าท่ีส�าคญัเต็มศกัยภาพฉายลงมาบนตัวบ้าน
สีขาวและสวน รูม่านตาของเขาจะหดลงเพราะเข้าสู่พื้นท่ีสว่าง
ซึ่งการใช้สีด�าและขาวที่ท�าให้รูม่านตาขยายและหดนี้ จะสร้างให้เกิด
ความรู้สึกถูกระตุ้นโดยไม่รู้ตัว เป็นการตอบสนองทางธรรมชาติ
ของมนุษย์ ว่าเราก�าลังเข้ามาในสเปซท่ีไม่ปกติ ความรู้สึกตอน
เดินเข้ามาถึงตัวบ้านจะได้อารมณ์และย่ิงเกิดการโฟกัสไปท่ีบ้าน
ยังไม่นับแสงเงาจากน�้าในสระว่ายน�้าที่สะท้อนขึ้นไปบนฝ้าก่อให้เกิด
เป็นมิติของแสงอีกด้วย  เราเลยต้ังชื่อบ้านหลังนี้ว่า Interlude 
House ที่หมายถึงการสลับฉากในละคร”

บ้านส�าหรับครอบครัวท่ีมีลูกเล็ก เราวิเคราะห์ให้เขาเห็นว่าภายใน
5 ปี ลูกเขาจะใช้งานพื้นท่ีของบ้านหลังน้ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนไป
ตามความต้องการและการเติบโตท่ีเปล่ียนไปตามอายไุด้อย่างไรบ้าง 
หรือเวลาคุณแม่มีแขกมาหาท่ีบ้าน แต่ว่าไม่อยากรับแขกท่ีห้องน่ังเล่น
เพราะกังวลเรื่องสุขอนามัย ก็อาจจะมาใช้พ้ืนท่ีอเนกประสงค์ท่ี
ปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้แทน เป็นพื้นที่ที่ลูกและพ่อแม่สามารถประยุกต์
ใช้ ได้หลายกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง แต่ละวัน สามารถยืดหดพื้นท่ี
ได้โดยสะดวก โดยเราน�าเอาไอเดียของห้องจัดเล้ียงในโรงแรม
ท่ีขยับเคล่ือนพาร์ทิชัน่เพ่ือปรบัเปล่ียนการใช้งานตามวตัถปุระสงค์
ท่ีต่าง ๆ กันได้ มาปรับใช้กับสเกลของบ้านและบริบทท่ีเปล่ียนไป
หรือส�าหรับการใช้งานท่ีจะเปล่ียนไปในอนาคต เราจะวางเลย์เอ้าท์
หรือ Function พื้นฐานไว้ก่อน และให้เจ้าของบ้านสามารถต่อเติม
หรือเปล่ียนแปลงอินทีเรียตามการใช้งานได้โดยไม่ต้องเปล่ียน
ตัวโครงสร้างหลัก”

RESIDENTIAL
TRENDS

COLOR

-----AYUTT
MAHASOM
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AYUTT’S
MOOD BOARD

1. ผนงัคอนกรีตเปลือย (บ้านกลางทะเลทรายในอยีปิต์)

ตัวคอนกรีตน้ี ผสม Pigment สีด�าและเทเป็นช้ัน ๆ  ผลลพัธ์
ท่ีออกมาจึงเกิดเป็นความเรียบ-หยาบท่ีไม่เท่ากัน ตามริ้ว
ของธรรมชาติและการไหลของน�้าปูน เม่ือแสงสาดเข้ามา
ยังผนังคอนกรีตท่ีมี Texture จะเห็นเฉดสีท่ีแตกต่างกัน
แล้วเกิดความรู้สึกว่าผนังมีหลายสี อย่างผนังบริเวณที่มี 
Texture ก็จะดูเข้มกว่าบริเวณที่เรียบ และยังมีเอฟเฟกต์
เวลาท่ีทรายปลิวมาเกาะอยู่ตามซอกของผนังอีก น่ันคือ
จะเกิดเฉดสีส้มเพิ่มเข้ามา 

2. หินสีขาว-ด�า

Mood ในภาพน้ีเป็นการผสมผสานของแร่หินที่มีความ
ก�้าก่ึง เพราะมีสีด�าและขาวเกือบจะเท่า ๆ กัน เลยท�าให้
มองได้สองแง่ คือ หินด�าแล้วเป็นแร่สีขาว หรืออาจจะเป็น
หินขาวกับแร่สีด�า

3. ดินอัด

ดินอัดตามที่ต่าง ๆ จะมีสีไม่เหมือนกัน ส�าหรับอยุทธ์แล้ว
มันคือเสน่ห์ ดินบางท่ีอุดมสมบูรณ์ก็มีสีเข้ม บางท่ีเป็น
ดินทรายก็มีสีส้ม หรือบางท่ีอาจจะมีสีเขยีวผสมด้วยซ�้า
ถ้ามีแร่ธาตุบางอย่างที่ก่อให้เกิดสีเขียว 

4. ทองแดง+สนิมสีเขียว

อยุทธ์กล่าวว่าเป็นคนใช้สีไม่เก่ง หลายโปรเจกท์ของ AAd 
จึงจะไม่ค่อยมสีโีดดเด่นเท่าไร แต่ระยะหลังนีจ้ะเริ่มหันมาใช้
มากขึ้น โดยจะเป็นการใช้สีในรูปแบบวัสดุธรรมชาติ
แล้วให้ตัววัสดุเปล่ียนสีเอง อย่างในภาพน้ีคือ ทองแดง
พอทองแดงขึ้นสนมิจะเป็นสีเขียว ภาพน้ีมเีสน่ห์เพราะเป็น
คูสี่ตรงข้ามท่ีเกิดจากธรรมชาติ สท่ีีเปล่ียนไปนีธ้รรมชาติ
จัดการหมดทุกอย่าง 

5. หอยมุก

สีของมุกคือขาว แต่ความน่าสนใจคือหอยมุกสามารถดึง
พลังของแสงมาใช้จนเกิดเป็น Spectrum ได้ คุณสมบัติ
ของมุกข้อน้ีเป็นโจทย์หน่ึงท่ีท้าทายอยุทธ์มาตลอด เน่ืองจาก 
อยากท�างานสถาปัตยกรรมท่ีเรียบง่ายท่ีสุด แต่สามารถ
สร้างเอฟเฟกต์สีจากแสงธรรมชาติได้ 

 6. AAd’s Signature Facade 

Facade ในภาพน้ีถ่ายตอนเวลาค่อนข้างเย็นแล้ว ก็จะ
เห็นเป็นสีเทาอมส้มหน่อย ๆ  แต่ถ้าเป็นตอนกลางวนั จะเห็น 
Facade เป็นสีเงินวาว และถ้าเป็นตอนเย็นกว่านี้ ก็จะมีสี
ส้มเข้ามามากขึ้น... น่ีคอืความน่าสนใจของสถาปัตยกรรม 
AAd ต้องการให้ตัวบ้านเปล่ียนเฉดสี ได้ ซึ่งท่ีผ่านมา
ก็ค่อนข้างประสบความส�าเร็จ แต่ก็อยากพัฒนาไป
ให้ ไกลกว่านี้ 

-----AYUTT
MAHASOM

7. ปริซึม

อยุทธ์สนใจปริซมึในแง่ทีเ่ป็นวสัดโุปร่งใส ไม่มีสี แต่สามารถ
ดึงเอา Spectrum ของแสงจนเกิดสีขึ้นมาได้ AAd เคย
ทดลองใช้ปริซึมในงานโปรเจกท์หน่ึงเป็นอันเล็ก ๆ แต่
ควบคมุได้ยากมาก เพราะสจีะเปล่ียนไปตามองศาของแสง
ท่ีแค่นาทีเดียวก็แตกต่างกันแล้ว แต่สุดท้าย AAd ไม่
ตัดสินใจใช้ เพราะไม่คุม้กับมลูค่าก่อสร้าง จึงเปล่ียนมาใช้
วัสดุทางเลือกอื่น เช่น Glass Block แทน 

8. ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิตที่มีผิวเป็นกระจกเงา 
(Mirror Finish Aluminum Composite)

AAd ใช้ผนังน้ีหุ้มผนงัด้านข้างของทีจ่อดรถในบ้าน Interlude
House โดยพับเป็นสามเหล่ียมด้านไม่เท่าเพ่ือกระจาย 
Spectrum ของแสง เหมือนปริซึมในขนาดท่ีไม่เท่ากัน
ตัวอะลูมิเนียมน้ีจริง ๆ แล้วเป็นสีเงิน แต่พอน�ามาใช้ใน
บรบิทตรงน้ี จะสะท้อนสภาพแวดล้อมออกมาหมด
ท้ังแสงท่ีเปล่ียนไปในแต่ละวัน ต้นไม้สีเขียว ก�าแพงหิน
เงาจากสระว่ายน�้า เรียกว่าจะท�าหน้าท่ีหุ ้มผนังของ
ที่จอดรถให้กลืนหายไปกับสภาพแวดล้อม

9. ภาพวาดของลูกสาว

ภาพท่ีลูกสาวของอยุทธ์วาดไว้ตอน 2 ขวบ เป็นภาพท่ี
แสดงให้เห็นส่ิงหน่ึงในตัวเด็ก น่ันคือ ความไม่รู้ หมายถึง
เด็กอยากได้อะไรก็วาดไป ชอบสีอะไรก็ขีดไป ความไร้เหตุ
และผลน้ันก่อให้เกดิ Combination ของการใช้สีในภาพนี้
“ลูกสาวผมเขาใช้ทุกสีเลย แล้วพอมาดูเราก็แยกไม่ออก
ด้วยว่าจริง ๆ  แล้วมันเป็นภาพโทนสีอะไร จะว่าน�้าเงินก็ ใช่ 
แดงก็ ใช่ หรือโทนเขียวก็มี ผมก็เลยคิดว่ามันคงจะดี
ถ้าสถาปัตยกรรมจะสามารถมีทุกคูสี่เพื่อสร้างเอฟเฟกต์
ให้คนมองแล้วรู้สึกต่าง ๆ กันว่า ตึกน้ีออกโทนแดงรู้สึก
ถึงความร้อน ส่วนอีกคนอาจจะมองว่าตึกนี้เย็นเพราะ
ออกโทนน�้าเงิน ทั้ง ๆ ที่มันคือตึกเดียวกัน แต่คนแต่ละคน
ตีความไม่เหมือนกัน”  

10. จิตรกรรม (Private Collection)

จิตรกรรมชิ้นน้ีเป็นลายไทยรูปภาพสัตว์ ในวรรณคดี
ใช้สีด�ากับทองเหมือนการลงรักปิดทองในสมัยโบราณ
แต่เอามาใช้ ในบรบิทสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เรียกว่า
เป็นตัวอย่างของจิตรกรรมท่ี Advance ไปถึงขั้นเอา
Modernism และ Traditional มาอยู่ร่วมกัน แต่ในงาน
สถาปัตยกรรม อยุทธ์ยังไม่ค่อยเห็นการน�าเอาความเป็น
ไทยแบบ Traditional มาใช้ในองค์ประกอบสมัยใหม่ ภาพน้ี
ก็เลยท้าทายอยุทธ์ว่าสักวันอยากจะท�าสถาปัตยกรรม
ที่เอาไทยแบบ Traditional อย่างสีทอง หรือองค์ประกอบ
อย่าง บัว มาใช้ในบริบทสมัยใหม่ให้ ได้

1. 2. 3.

5.

8. 9.

10.

7.

6.

4.

Photo Credit: Ayutt Mahasom, AAd Design, PinterestTOA COLOR TRENDS 2022

THE COLOR OF THOUGHTFUL LIVING

10



KULTHIDA SONGKITTIPAKDEE

HAS DESIGN 
AND RESEARCH

_CO-FOUNDER AND 
PRINCIPAL ARCHITECT

-----HAS DESIGN
AND RESEARCH

เจอร์รี่ หง สถาปนิกชาวไต้หวัน และ กุลธิดา ทรงกิตติภักดี สถาปนิกชาวไทย 

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท HAS Design and Research ในเซี่ยงไฮ้แล้วขยายมา

ที่กรุงเทพฯ จากประสบการณ์การเดินทาง และอาศัยอยู่ในหลายเมืองหลาย

ประเทศ รวมถึงประสบการณ์การท�างานในบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง 

Kengo Kuma และ Renzo Piano ทั้งคู่จึงให้ความส�าคัญในการศึกษาเรื่อง

บริบทของสังคม เมือง และวัฒนธรรม ด้วยการประยุกต์ความเป็นธรรมชาติ

เข้ามาสู่ความเป็นเมืองในแต่ละผลงานที่มีขนาดต่าง ๆ กัน ควบคู่ ไปกับการ

ศึกษาท�าวิจัย และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้งในไทยและจีน

“ยุคที่สี ไม่ ได้เป็นแค่สี คนดูสีพร้อมองค์ประกอบมากขึ้น”

“ถงึแม้สถานการณ์โลกจะเปล่ียนไปแบบไหน 
แต่โดยพื้นฐานนิสัยของคนจะไม่เปล่ียนไป
มากนัก” กุลธิดาให้ความเห็นเก่ียวกับวิถี
ชีวิตคนในปัจจุบันและอนาคต แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างให้เข้ากับ
สภาพสถานการณ์ ส่ิงที่ถูกเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกลับเป็นสภาพแวดล้อมท่ีต้อง
ปรบัให้อ�านวยความสะดวกกับมนุษย์ให้ใกล้
เคียงกับชีวิตท่ีเคยเป็นมากท่ีสุด เมื่อทุก
อย่างเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติในอนาคต ส่ิงท่ี
ถูกซึมซับเข้ามาเรื่อย ๆ จนสุดท้ายมนุษย์
จะปรับพฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมท้ังเก่า
และใหม่ให้เข้ากันโดยไม่รูสึ้กตัว ท้ังในลักษณะ
ของพื้นท่ีอยู ่อาศัยหรอืการใช้ชีวิตตาม
แบบที่คุ้นเคย

“วิถีชีวิตที่ท�าให้สภาพแวดล้อมเปล่ียนไป
มากท่ีสุดคือพื้นท่ีส่วนตัวเริ่มจางหายไป” 
กุลธิดาให ้ เหตุผลว่าส ่วนหน่ึงของการ
เปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากการที่ทุกคนถูกกัก
พ้ืนที่ให้ใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีส่วนตัวติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน คนจึงเริ่มหันมามองพื้นท่ี
และส่ิงรอบตัว และแสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็นว่า
ตนอยู่สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามอย่างไร
ซึ่งท�าให้ค�าจ�ากัดความประเภทของพื้นที่
ในอนาคตจะจางหายไปกลายเป็นพื้นท่ี
สาธารณะ ท่ีคนภายนอกสามารถรับรู ้
ได้เกือบท้ังหมด เพราะฉะน้ันแนวทางการ
ออกแบบท่ีตอบโจทย์ของ HAS จึงสร้าง
พื้นท่ีว่างหรือ Void ให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีเพื่อ
ท�าให้คนรบัรูแ้ละรูส้กึถงึความเป็นเอกลักษณ์
ของพื้นท่ีน้ัน ๆ และกลายเป็นพื้นท่ีส่วนตัว
ที่แสดงออกต่อผู้คนภายนอกได้

NEW AGE OF COLOR

JENCHIEH HUNG

_CO-FOUNDER AND 
PRINCIPAL ARCHITECT

HAS DESIGN 
AND RESEARCH

HAS DESIGN
AND RESEARCH
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COLOR

-----HAS DESIGN
AND RESEARCH

NOW NORMAL

PHETKASEM
ARTIST STUDIO / MOMA

จุดก�าเนิดความรู ้สึกและความทรงจ�า โดยท�าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์และความฝัน ท�าให้เกิด
การสัมผัส การสร้างสีสัน และต่อยอดจากความสงสัย
ในมุมมองของเจอร์รี่ การสร้างประสบการณ์เป็นเรื่อง
ส�าคัญที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ

Phetkasem Artist Studio คอืออฟฟิศและ
บ้านพกัอาศยัท่ีอาจไม่ค่อยพบเห็นได้มากนัก
ในเมืองไทย เน่ืองจากเป็นผลงานท่ีผู้ออกแบบ
ท�าร่วมกับผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งสามารถใช้
อธิบายองค์ประกอบท้ังสามได้เป็นอย่างดี 
โดยเห็นถึงจุดประสงค์ท่ีสถาปนิกให้ความ
ส�าคัญในการสร้างประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ภายในพ้ืนท่ี ไม่ว ่าจะเป็นส่วนออฟฟิศ
ห้องทานข้าว หรือพื้นท่ีกลางแจ้งของอาคาร
พักอาศัยเชิงพาณิชย์ซึ่งถูกซ่อนอยู ่ ใน
บริบทชานเมืองกรุงเทพฯ อีกหนึ่งโครงการ
ท่ีน่าสนใจคอื MoMA (Museum of Modern
Aluminium) คือโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์ที่
น�าเสนอในเชิงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคาร
พาณิชย์ท่ีถูกต่อเติมจากบ้านพักอาศัย
ขึ้นมา ท�าให้ ไม่มีบริบทของอาคารประเภท
เดียวกันในบริเวณใกล้เคียงนอกจากถนน
ขนาดใหญ่ท่ีมีการสัญจรอย่างรวดเร็ว
ผู้ออกแบบจึงสร้างเรื่องราวใหม่ให้กับตัวตึก
ด้วยวัสดุและสีครบองค์ประกอบ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์จากแนวคิดให้เกิดการระลึก
ถึงลักษณะของธรรมชาติได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“วิถีชีวิตในปัจจุบันท่ีคนอยู ่กับบ้านและครอบครัวมากกว่าท่ี
เคยเป็น การอาศยัอยู่ในท่ีหน่ึงเป็นเวลานานท�าให้คนสนใจรายละเอียด
เสาะหาความสวยงามท่ีไม่เคยสังเกตมาก่อนมากขึ้น” กุลธิดาเล่า
ยกตัวอย่างการต่ืนนอนขึ้นมาตอนเช้าแล้วเห็นแสงเงาของใบไม้
ท่ีกระทบผนัง ความเคล่ือนไหวและสีของมันท�าให้เกิดพลังในการ
ด�าเนินชีวิตอะไรบางอย่าง 

“ดงัน้ันทิศทางของสีทีส่ามารถท�าให้ธรรมชาติหรือส่ิงรอบตัว
โดดเด่นขึ้นมาได้บนพื้นที่อาคารจะมีความส�าคัญมากขึ้น เฉดของ
สีสามารถลงรายละเอียดอธิบายถึงการตกกระทบของแสงสร้าง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปได้ สีแม่สีท่ีมีความสดอาจลดบทบาท
ลงไปเน่ืองจากการกระจายสี แสง เงา กับองค์ประกอบธรรมชาติ
ท�าได้ ไม่เท่าสีเรียบอ่อน ๆ  ที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้แตกต่าง
กันไปในพื้นที่ของแต่ละวัน”

หากมองเทียบย้อนกลับไปร้อยปีก่อนท่ีมนุษย์ ใช ้สีตาม
ธรรมชาติตามสัจจะของวสัด ุเราจึงพบว่าปัจจุบันสีมีบทบาทส�าคญั
มากกว่าแต่ก่อน ปัจจุบันสถาปนิกมองทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นในบริบท
เพื่อสร้างผลงานให้สีมีความกลมกลืน หรอืท�าให้อาคารเสมือน
หายไปกับสภาพแวดล้อม เพื่อคืนพื้นที่และทัศนียภาพให้กับบริบท 

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันความฝันเป็นสิ่งส�าคญัท่ีสร้าง
ความหวังให้ชีวิต ในส่วนของเจอร์รี่ในฐานะสถาปนิก
คือการฝัน จินตนาการความรู้สึกท่ีจะให้ผู้ใช้งานรับรู้ ได้
ในงานออกแบบ และสร้างภาพฝันนั้นให้เกิดขึ้นจริง

DREAM
ความฝัน

EXPERIENCE
ประสบการณ์

ประชากรประมาณ 90% ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลายขนาด
ท่ัวโลก เจอร์รี่เล่าถงึโปรเจกท์ทีอ่อกแบบส่วนใหญ่มีบริบท
อยู่ในเมอืง ทกุผลงานถกูน�าเสนอให้มีบทบาทเช่ือมโยงพื้นท่ี
เพื่อสร้างประสบการณ์ และความฝันให้เกิดการระลึกถึง
บริบทธรรมชาติที่สอดแทรกกลับเข้ามาในเมืองอีกครั้ง 

CONTEXT
บริบท

เจอร์รี่ให้นิยามสิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการออกแบบของ 
HAS ที่สามารถประยุกต์ ใช้ ได้แม้ช่วงเวลาเปลี่ยนไปคือ

การสร้างประสบการณ์โดยอาศยัองค์ประกอบของพื้นที ่ส ีวสัดุ อธบิายเก่ียวกับความรูสึ้ก
จากความฝันซึ่งล้อมรอบด้วยบริบทเป็นส่ิงส�าคัญในมุมมองการออกแบบ โดย HAS
ยกตัวอย่างโปรเจกท์งานออกแบบที่มีองค์ประกอบดังกล่าวในประเทศไทย

สีจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีสร้างความรู้สึกสบายให้กับผู้คน ในขณะท่ี
สีเดยีวกันเม่ือมองภาพผ่านหน้าจอทางอินเทอร์เน็ต กับภาพอาคาร
จริงก็ส่งผลลัพธ์การรับรู้ที่ต่างกัน 

นอกจากนั้นสีที่เคยบ่งบอกความเป็นวัฒนธรรม และแบ่งแยก
ความเป็นประเทศได้ชัดเจน เกิดการผสมผสานผ่านเครื่องมือ
และส่ือสารในสังคมดิจิทลักันมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้การแยกแยะ
แหล่งท่ีมาของสีท�าได้ยากขึ้นไปด้วย ดังเช่นในสังคมไทยซึ่งเป็น
ประเทศที่เปิดรับส่ือหลากหลายจากทั่วโลก ความหมายของสี
ในปัจจุบันจึงหมายถึงสีของวัฒนธรรมสากล (Global Culture)  
มากกว่าการเป็นสีท่ีบ่งบอกความเป็นประเทศหรือสีท่ีบ่งบอกว่า
มาจากวัฒนธรรมนั้น ๆ

HAS ได้กล่าวทิง้ท้ายถึงบทบาทของสีในยุค Now Normal 
ได้น่าสนใจว่า “ด้วยสถานการณ์ท่ีทุกคนถูกจ�ากัดพื้นที่และ
ไม่สามารถออกไปท�ากิจกรรมเช่นปกติได้ ส่งผลให้สีกลายเป็นราย
ละเอียดส�าคัญท่ีสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ให้สถาปัตยกรรม 
สร้างความแตกต่างในพื้นท่ี และกลายเป็นส่ิงส�าคัญที่ท�าให้ทุกวัน
ในชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น” 
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HAS DESIGN AND
RESEARCH’S
MOOD BOARD
Mood Board ของ HAS เป็นรูปภาพจาก Site Plan ของโครงการที่เคยออกแบบมา 
แต่ละภาพเคยถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ แต่ละครั้งมีวิธีการแบ่งเฉดสี ไล่
จากสีอ่อนไปสีเข้ม โดยขึ้นอยู่กับขนาดและบริบทของแต่ละสถานที่ ก�าหนดให้สีอ่อน
แทนธรรมชาติและสีเข้มแทนสถาปัตยกรรม

1. Bangkok Grand Buddhist Temple

วัดจีนในไทย อยู่แถบชานเมืองซึ่งมีบริบทเป็นที่โล่งกว้าง
เวิ้งว้าง เหมาะกับสีขาวเฉดที่เป็นขาวบริสุทธิ์

2. Tangible Scene 

Pavilion ผ้าในจีน มีบริบทอยู่ในป่าซากุระ การออกแบบ
ประกอบไปด้วยความเรียบง่าย โดยใช้ผ้าสขีาวเอ้ือให้ผูค้น
ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานสามารถเห็นสีสันของต้มไม้ ได้ เฉดสี
ขาวทีเ่ลือกเป็นสีท่ีเม่ือกระทบแสงเกิดเป็นเงาท่ีมคีวามนวล 
กลมกล่อม เหมาะกับธรรมชาติที่รายล้อมอยู่รอบบริบท

3. InJoy Hotel 

โครงการปรับปรุงบ้านเดี่ยว ในบริบทของชุมชนกรม
ต�ารวจ ท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวแทรกอยู่ระหว่างหลังคาดินเผา
ท�าให้ไม่รูสึ้กอึดอัด จึงแทนบริบทด้วยเฉดสีขาวซึง่เริ่มเจือ
สีเข้มเข้ามา

4. Hualamphong Field

โครงการน�าเสนอแนวคิดความเป็นไปได้ของการพัฒนา
สถานีหัวล�าโพงเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีชุมชน
ชาวจีนขยายท่ีอยู่อาศัยออกมาจากเยาวราชล้อมรอบ
โครงการ เฉดสีเทาอ่อนท่ีเข้มขึ้นมาอีกระดับจึงเหมาะกับ
ความเป็นเมืองและพื้นที่สีเขียว

5. Mega Villa

บ้านขนาดใหญ่ซ่ึงอยู่ในหมู่บ้าน แต่ล้อมรอบด้วยอาคาร
ขนาดใหญ่เม่ือเทียบกับโครงการ เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีมี
องค์ประกอบส�าคัญสามอย่างที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้าง
ชัดเจน เฉดสีเทาที่เลือกจึงเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

6. Phetkasem Artist Studio

บ้านและออฟฟิศในอาคารทาวน์เฮ้าส์รายล้อมด้วย
ป่าคอนกรีต ซึ่งเกิดการเจือสีอ่ืนจากวัสดุหลากหลายท่ี
ถูกใช้ต่อเติมอาคารโดยผู้อยู่อาศัย เฉดสีเทาท่ีเลือกมี
ความใกล้เคียงกับโครงการ Mega Villa เพราะบริบท
ที่คล้ายคลึงกัน แต่เฉดที่เลือกสามารถสื่อสารแทนความ
หนาแน่นของพื้นท่ี ได้ และเป็นตัวแทนของการเป็นเงา
ท่ีเม่ือเกดิการสะท้อนของแสง เสมือนให้อาคารหายไปกบัเงา

7. Namtaothong Café

น�้าเต้าทองคาเฟ่เพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ท่ีวงเวียน
ยี่สิบสอง ซึ่งเป็นบริบทเมืองท่ีเช่ือมมาจากเยาวราชใช้
เฉดสีเทาเจือขาวจึงไม่ได้เข้มมาก เป็นตัวแทนของบริบท
การพัฒนาอาคารตึกแถวเชิงพาณิชย์ตามผังเมือง

8. MoMA

โชว์รูมก่ึงพิพิธภัณฑ์แถวชานเมืองท่ีรายล้อมด้วยบริบท
ของถนนและอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ สีเทาเข้มท่ีเลือก
จึงเข้มขึ้นตามขนาดของบริบทในพื้นที่

9. Fosun Architecture Micromuseum

แกลเลอรี่ที่ เซี่ยงไฮ้ต้ังอยู ่ระหว่างแม่น�้าและเมืองเก่า
ด้วยขนาดของอาคารและความหนาแน่นของความ
เป็นเมือง สีเทาเข้มที่เลือกจึงเป็นเฉดที่เข้มเกือบมากที่สุด
จากชุดสีทั้งหมด

10. The Glade

ร้านหนังสือก่ึงร้านอาหารและคาเฟ่ท่ีฉงชิง่ อยู่ในห้าง
สรรพสินค้าใจกลางเมือง รายล้อมด้วยตึกระฟ้าเฉดสีเทา
เข้มจนเกือบด�า ใช้แทนตามขนาดของสถาปัตยกรรม
ที่เข้มข้นที่สุดกว่าทุก Site Plan ของโครงการทั้งหมด

1.

5.

6.

7.

8.

9.

2. 10.

3.

4.
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-----PHAITHAYA 
BANCHAKITIKUN

PHAITHAYA  BANCHAKITIKUN 

ATOM DESIGN

_MANAGING DIRECTOR
AND PARTNER

ไพทยา บัญชากิติคุณ สถาปนิก และ Managing Director แห่ง ATOM Design

บริษัทออกแบบที่ก่อตั้งมาครบ 10 ปี ซ่ึงมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง และเป็น

ที่ยอมรับของดีเวลลอปเปอร์ชั้นน�าของเมืองไทย ด้วยอุดมการณ์ขอเป็นส่วนหนึ่ง

ที่มีผลต่อการช่วยพัฒนาเมืองจากการรับงานออกแบบในทุกสเกล

“ล�าดับการท�างานออกแบบมีการแปรเปล่ียนไปตามยุคสมัยและ
ความต้องการ โดย Design Criteria มักตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานก่อน (Human Needs) แล้วจึงมาเป็นการใช้ทรพัยากร
และค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืนขึ้น (Environment)” ไพทยา
อธิบายความคิดเห็นเก่ียวกับล�าดับการท�างานออกแบบก่อนหน้า
ยุค New Normal พอสังเขป ก่อนอธิบายถึงสิ่งที่ ATOM เล็งเห็น
หากต้องการเพิ่มคุณภาพการออกแบบให้มากขึ้นตามยุคสมัยและ 
Global Trend 

“ปัจจุบัน ความหมายของส่ิงแวดล้อมถกูขยายค�าจ�ากัดความ
ให้กว้างขึ้นในเรื่องธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตโดยรอบ เป็นพัฒนาการ
การขยายโฟกัสในการออกแบบท่ีย่ิงเห็นได้ชัด โดยมีศูนย์กลาง 
(Centricity) จากมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต”

ในยุคก่อนหน้าการระบาดของ Covid-19 อุตสาหกรรมการ
ออกแบบพฒันาธรุกิจเชงิอสังหาริมทรพัย์ท่ีอยูอ่าศยัและส�านกังาน 
เน้นให้ความส�าคญัด้านการอ�านวยความสะดวกสบาย (Convenience 
Conscious) โดยที่เรื่องสุขภาพ (Health Conscious) ไม่ได้ถูกให้
ความส�าคัญมากนักในงานออกแบบ

จากช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา Covid Solution ถือเป็น
เรื่องท่ีนักพัฒนาทุกองค์กรให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับแรก โดย
แต่ละโครงการเม่ือถูกปล่อยสู่ตลาด สถานการณ์กลายเป็นตัวเร่ง
ทิศทางการพฒันาไปในทิศทางสขุภาพทันท ีเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับ
โครงการของตน 

“ในฐานะนักออกแบบ เราต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนไปโดยฉับพลัน เรื่องการรักษาระยะห่างเพื่อการใช้งาน
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และระหว่างกลุ่มคนกับกลุ่มคนมากขึ้น 
โดยที่พื้นท่ีส่วนตัว พื้นที่น่ังเล่น พื้นท่ีท�างาน มีขนาดการรับรู ้
และคุ ้นเคยที่ เปล่ียนไปจากการใช้เวลาท่ีเปล่ียนไป (Human
Perception Dimension, Distancing Dimension) 

“โดยมีเรื่องของสุขอนามัยทุกจังหวะเคลื่อนไหว (Health and 
Hygiene Conscious) เข้ามาเป็นตัวก�าหนดการออกแบบใช้งาน
ในพ้ืนที่มากขึ้น เช่นก่อนการเข้าอาคารต้องมีการเช็คอุณหภูมิ 
อุปกรณ์ท�าความสะอาด เช่นเจลแอลกอฮอล์เป็นเรื่องสามญั ทีต้่อง

ค�านึงถึงพื้นท่ี Cleaning Station เคาน์เตอร์หรือห้องส�าหรับใช้ 
Delivery ซึง่มีตู้ UV ฆ่าเชือ้โรคโดยเฉพาะ เพื่อลดความกังวลในการ
ใช้พื้นท่ีร่วมกันมาแทรกระหว่าง Human Needs และ Environment
ใน Design Criteria ทันที” 

ไพทยาอธิบายถงึหน้าท่ีในฐานะผู้ออกแบบท่ีต้องเข้าไปจดัสรร
และปรับโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงท่ีผ่านมา 
เรื่องพฤติกรรมผู ้อยู ่อาศัยท่ีใช ้ทรัพยากรและมีปริมาณขยะ
บรรจุภัณฑ์มากขึ้นอย่างมากจากการสั่งอาหาร Delivery และ
การซือ้สินค้าในรปูแบบ E-Commerce ซ่ึงมีผลกับการออกแบบและ
ปรับเปล่ียนพื้นที่ภายในอาคารให้สามารถตอบการใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น 

ก่อนมี Covid-19 จากการส�ารวจเก็บข้อมูลผู้อยู่อาศยัในกลุ่ม
คอนโดมีเนียมท่ีมีพื้นท่ีจ�ากัด พบว่าครัวเป็นส่วนท่ีมีการใช้งาน
น้อยมาก บางคนถึงขนาดต้องการลดพื้นท่ีครัวลงเพื่อเพิ่มส่วน
ใช้งานส่วนอ่ืน พื้นที่ท�างานเป็นส่ิงท่ี ไม่จ�าเป็น และสามารถใช้
โต๊ะทานข้าวน่ังท�างานแทนได้ เน่ืองจากไม่ได้น่ังท�างานในท่ีพกัมากนัก 
แต่พอมี Covid-19 เกิดการ Lockdown มีการ Work From Home 
ครัวและที่ท�างานกลับมาเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างมากและใช้งานอย่าง
เต็มท่ีเป็นเวลา 6 - 12 ชั่วโมงต่อวัน โครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
ออกแบบมี Requirement เพิ่มเติมโดยทันทีและต้องการพื้นท่ี
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นมาตรฐานส�าหรับการออกแบบต่อไปในระยะยาว

ไพทยายังเพิ่มเติมว่า จากวิถชีีวิตท่ีเปล่ียนแปลง ความต้องการ
พื้นฐานในการออกแบบท่ีต้องให้ความส�าคัญมากขึ้นแบ่งได้
เป็น 3 ส่วน คือ 1. ความยืดหยุ่นของการใช้งานพื้นท่ีท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนการใช้สอยได้หลากหลาย (Space and Function 
Resilience) 2. คุณภาพสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใช้งาน (Quality 
Space Requirement) เช่น การถ่ายเทอากาศ คุณภาพของ
แสงธรรมชาติ ความสว่างท่ีเหมาะสม และการใช้สีท่ีมีผลเชงิจิตวิทยา
3. สุขลักษณะทางสรีรศาสตร์ของเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ใช้งาน 
(Ergonomic Demand) เช่น เก้าอ้ีท�างานทีถ่กูสรีระในการน่ังท�างาน
เป็นเวลานานขึ้น ความสูงโต๊ะท�างาน ขนาดพื้นที่ครัว และอื่น ๆ
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COLOR

NOW NORMAL
แกนองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการออกแบบของ ATOM
ในปัจจุบันและอนาคตแบ่งออกเป็น 3 ข้อ

ส�าหรับกลุ่มสีท่ีทาง ATOM มีการใช้ในการออกแบบร่วมกับทางโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 เฉดสหีลัก

จุดโฟกัสการออกแบบท่ีขยายตัวออกมามากขึ้น ล�าดับและค�าจ�ากัดความของธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมมกีารปรบัเปลีย่นตามวิถชีวีิตท่ีเปล่ียนไป ล้วนเป็นส่ิงที ่ATOM ให้ความ
ส�าคัญในการเพิ่มคุณภาพให้การออกแบบ

แม้สถาปนิกมีหน้าท่ีออกแบบพื้นที่ให้คนเข้าไปอยู่อาศัย ปัจจุบันมุมมองของการพัฒนา
โครงการเพื่อรักษาระบบนิเวศที่มีอยู่ด�าเนินต่อไปได้ โดยใช้วิธีศึกษาส่ิงมีชีวิตและพืชพันธุ์
ของโครงการตั้งแต่ก่อนการพัฒนา เพื่อท�าให้โครงการปลูกสร้างมีการพัฒนาเชิงสุขภาพ
ท่ีมคีณุภาพดเีสมือนตอนยงัไม่ปลูกสร้าง และเพื่อสร้างความสมดลุ ลดผลกระทบปฏกิิริยา
ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่ถูกท�าลายไปให้มากที่สุด

การกล่าวถงึ Universal Design ในปัจจุบันมีความครอบคลุมถงึสังคมผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน
ตามการนับส�ารวจส�ามะโนประชากรปี 2564 เป็นปีแรกท่ีประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ มีสัดส่วน 20% ของจ�านวนประชากรท้ังหมด ในยุค Now Normal จ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้น โดยเฉพาะวัฒนธรรมของสังคมตะวันออกนั้นให้ความส�าคัญ
เรื่องครอบครัวและผู้สูงอายุ การอยู่อาศัยในบ้านปัจจุบันกลับเข้าสู่การอยู่อาศัยของคน
3 รุ่น อีกครั้ง ห้องของการการออกแบบบ้านมีโจทย์ห้องพักของผู้สูงอายุอยู่ ทั้งการสร้าง
บ้านเดี่ยวและบ้านจัดสรร โดยถูกบรรจุอยู่ในวิถี Now Normal เรียบร้อยแล้ว

HUMAN, NATURE AND
ENVIRONMENTAL CENTRICITY

WELL-BEING BUILT AND UNBUILT
ENVIRONMENT: HEALTH AND WELLNESS 

UNIVERSAL: MULTI-GENERATION,
MULTI-GROUP OF USER

ผู้คน สิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

คุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีทั้งส่ิงปลูกสร้างและไม่ปลูกสร้าง 

การออกแบบที่ครอบคลุมทุกผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต3

2

1

-----PHAITHAYA 
BANCHAKITIKUN

ไพทยากล่าวถึงบทสรุปของยุค Now Normal ได้น่าสนใจว่า “สิ่งที่ผู้คนถกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน
ไปหลังจากเกิด Paradigm Shift เพราะโรคระบาดแล้ว สิ่งหลงเหลือในยุคต่อไปกลายเป็นวิถีชีวิตแบบ Old Norm 
หรือ New Norm และ Now Norm ด�าเนินควบคู่ไปพร้อมกัน โดยส่ิงไหนที่ยังคงท�าให้คนสะดวกสบายยังคงอยู่
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตที่มีความป็นดิจิทัลมากขึ้น เพียงแต่มีการเติมเรื่องสุขภาพอนามัย
เข้ามาในช่วงเวลานี้ โดยท่ีโมเมนตัมของคนจะกลับเข้าหาความสะดวกสบายมากกว่าเรื่องสุขภาพหลังผ่าน
สถานการณ์เหล่านี้ไปได้แล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเอง” 

BRIGHT NEUTRAL 
สีโทนสว่างเป็นสีกลาง ๆ ท่ีอยู่ร่วมได้กับ
ทุกโทนสี เป็นสีท่ีให้ความรูสึ้กสบายตาสบายใจ

SHIFTED SHADE
COLOR 
สีกลุ ่มท่ีเบ่ียงเฉดออกไปจากสีหลักเดิม
เช่น สีแดง ก็จะเป็นสีแดงท่ีเบรกให้สดน้อยลง
และดเูย็นตาขึ้น (Cooler Warm Tone) หรือ
สีน�้าเงินที่ เบรกสีให้ดูติดโทนอุ่นมากขึ้น 
(Warmer Cool Tone) หรอืสีเทาก็มีการเจือ
สีอื่นร่วมด้วย

DARK DEEP 
สีโทนเข้มเป็นสีท่ี ได้รับความนิยมมาเป็น
ระยะเวลาหน่ึง โดยมีท้ังเป็นเทากลางสีเข้ม 
(Dark Neutral Gray) และการใช้สีเทาเข้ม
เจือสีสัน เช่น Deep Dark Blue หรือ Deep 
Dark Red การใช้สีกลุ่มน้ีเป็นสีอาคาร
ภายนอกจะสร้างเฉดท่ีแตกต่างกันตาม
มุมแสงอาทิตย์ท่ีเปล่ียนไป เวลามีแสงน้อย 
อาคารจะเป็นเทาเข้ม แต่เม่ือแสงสว่างจะเห็น
เนื้อสีที่ซ่อนอยู่ชัดขึ้นมาอย่างเป็นพิเศษ
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-----PHAITHAYA 
BANCHAKITIKUN

PHAITHAYA’S
MOOD BOARD

1. ช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า แสงสีอุ่นแต่ดูเย็นตา
เป็นสีพิเศษให้ความรู้สึกสงบแต่สดชื่นได้อย่างดี

2. คอนกรตีสีเทาอ่อนธรรมชาติทุ ่งหญ้าพล้ิวสีซีด
สบายตา ความรู ้ สึกผ่อนคลายขณะก้าวเดินเข ้าสู ่
Glenstone Museum

3.  สีขาวท่ี ไม ่ขาว สีขาวเปล่ียนแปลงตามแสง เงา
สภาพแวดล้อม เสริมเน้นความพิเศษของรปูทรงและทีว่่าง
ให้โดดเด่น ชัดเจนได้เสมอ

4. การผสมของสีโทนสว่างต่างเฉด เพื่อสร้างมิติในราย
ละเอียดเพิ่มเติมให้กับ Space ภายในอาคาร

5. การผสมของสีต่างเฉดในธรรมชาติ ความประทับใจ
ทุกก้าวเดิน ผ่านมิติแสงสีที่เปล่ียนแปลงตามทรวดทรง
ที่ว่างที่เปลี่ยนไปใน Lower Antelope Canyon 

6. ส่วนผสมของสีท่ีต่างเฉดไปจากสีชุดหลัก ท�าให้เกิด
ความสวยงามแปลกตาอย่างน่าแปลกใจ

7. สีท่ีผ่านกาลเวลาและสภาพแวดล้อมเกิดเป็นสีใหม่
ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ

8. สีและแสงสะท้อนที่มองเห็นได้ ในวัสดุโลหะบางชนิด
การผสมของสีจากสภาพแวดล้อมลงบนตัววัสดุเกิด
เนื้อสีที่แปลกตาสวยงามพิเศษ

9. อาคารสีเข้มเจือแดง สี Red Wine สีแดงหลบท่ีจะ
มองเห็นได้เฉพาะในบางช่วงเวลา มิติสีพิเศษท่ีเล่นกับ
แสงแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

10. เราเห็นสีได้เมือ่มแีสง ความมืดเปล่ียนทุกสีให้ดูลึกลับ
อย่างมเีสน่ห์ สีเฉดสุดท้ายก่อนด�าของแต่ละสีให้ความรูสึ้ก
น่าค้นหาได้เสมอ

11. แสงสดุท้ายของแต่ละวนั ท้องฟ้าสีสุดท้ายก่อนด�าสนทิ 
สีด�าที่ไม่ด�า สีด�าที่มีสีสัน

12. แสงสีบนความมืดมิด จากผลงาน Digital Art by 
Teamlab Deep Color สดใสในความมืดให้ความรู้สึก
ลึกลับอย่างมีเสน่ห์

BRIGHT NEUTRAL

SHIFTED SHADE COLOR

DEEP DARK COLOR

1.

5. 9.

10.

11.

12.

6.

7.

8.

2.

3. 4.
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----- ONION

ศิริยศ ชัยอ�านวย และ อริศรา จักรธรานนท์ คือสองสถาปนิกน�าทีม

ของ Onion สตูดิโอออกแบบที่อยู่เบื้องหลังงานดี ไซน์ของโรงแรม

หลายแห่งที่ว่ากันว่า “ฮอต” ที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

SALA Ayutthaya, SALA Samui Chaweng Beach Resort,

SALA Khao Yai รวมทั้งยังมีพื้นที่การใช้งานร่วมสมัยแบบ Co-Working 

Space อย่างที่ Samyan CO-OP และ Boonthavorn Design Village 

สร้างบรรยากาศที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่

บรรยากาศท่ีแตกต่างไปในแต่ละไซต์ของโครงการเป็นหนึ่งส่ิงท่ี 
Onion ให้ความส�าคญัมากในงานออกแบบ เพือ่ให้ผู้ท่ีเลือกออกจาก
บ้านมาเปล่ียนท่ีพักหรือท่ีท�างานชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพัก
โรงแรมหรือการนั่งท�างานใน Co-Working Space ได้รับรู ้
ประสบการณ์ว่าพวกเขาได้เปลีย่นบรรยากาศจริง ๆ  “การท่ีคนออก
จากบ้านมายังพื้นท่ีข้างนอก เพราะเขาต้องการบรรยากาศที่
ไม่เหมือนเดิม และเรามีหน้าที่สร้างบรรยากาศท่ีแตกต่างกันให้เป็น
ตัวเลือกของเขา” โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
เข้ามาช่วยให้หลายคนสามารถท�างานอยู่ท่ีบ้านและประชุมทางไกล
จากท่ีไหนก็ ได้ รวมท้ังการระบาดของ Covid-19 ที่ท�าให้หลาย
องค์กรออกนโยบายให้พนักงาน Work From Home ทั้งศิริยศ
และอริศราจึงเชื่อว่าพื้นท่ีในส�านักงานจะลดขนาดและความส�าคัญ
ลงเรื่อย ๆ  ในขณะท่ีพ้ืนท่ีบ้านและโรงแรมจะเพ่ิมความส�าคญัมากขึ้น 
“ส่ิงหน่ึงท่ีเราเห็นได้จากโรงแรมท่ีเราออกแบบกค็อื โรงแรมขนาดเลก็
ท่ีมีพื้นท่ีส่วนตัว อย่างพลูวลิล่า ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้น 
เพราะเป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนในยุคปัจจุบันท่ีไม่ได้ ไป
พักโรงแรมแล้วเน้นการออกไปเที่ยวข้างนอก แต่เขาไปใช้เวลาอยู่ใน
โรงแรมมากขึ้น บางคนกเ็อางานไปนัง่ท�า ไปใช้เวลาอยู่ตรงน้ันจริง ๆ 
เป็น Staycation”

NEW AGE OF COLOR

นอกจากสร้างบรรยากาศท่ีไม่เหมือนกันตามแต่ละโครงการ
แล้ว Onion ยังให้ความส�าคญักับบรรยากาศท่ีแตกต่างกันของพื้นที่
ต่าง ๆ ภายในไซต์เดียวกันด้วย ซึ่งก็น่าจะยิ่งตอบโจทย์ ได้ดีกับ
ไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนไปของผู้เข้าพกัโรงแรมในยคุ New Normal หรือ 
‘Now Normal’ อย่าง SALA Samui Chaweng ท่ี Onion ออกแบบ
ให้มคีอร์ทหลาย ๆ  คอร์ทเพื่อให้แต่ละคอร์ทท�าหน้าท่ีเป็นเหมือนห้อง
น่ังเล่นกลางแจ้ง แล้วท้ังสองโซนของโรงแรมก็ใช้คูสี่ต่างกนัเพื่อสร้าง
บรรยากาศท่ีต่างกัน อย่างโซนรมิทะเลก็เป็นสีขาว-เหลือง ดูสดใส 
สว่าง ส่วนโซนด้านในเป็นน�้าเงิน-ขาว ท่ีให้ความรู้สึกเย็นสบาย
เข้ากันได้ดีกับสวนสีเขียว 

“ส่วน Samyan CO-OP เราก็ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถมีวิธี
การนั่งอ่านหนังสือหรือท�างานในหลาย ๆ แบบ บางมุมก็หันหน้า
เข้าผนังเพื่อทีเ่ขาจะได้โฟกัสกับงาน บางมุมก็เห็นวิวหรอืเห็นคนอ่ืน ๆ  
เพราะเราเชื่อว่าคนเรามีความต้องการไม่เหมือนกัน แล้วถึง
อินเทอร์เน็ตจะเข้ามาช่วยให้เราสามารถท�างานทางไกลได้ แต่เรา
ก็ยังต้องการ Interaction กับคนอื่น ๆ อยู่”

นอกจากเรื่องแสงธรรมชาติที่ช่วยสร้างความรู้สึกโปร่งโล่งให้กับพื้นท่ีและความสัมพันธ์
ระหว่างแสงกับสีแล้ว การสร้างบรรยากาศเฉพาะของแต่ละพื้นที่เป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบ
ที่ Onion ให้ความส�าคัญอย่างมากในงานออกแบบแต่ละชิ้น ซึ่งการสร้างบรรยากาศที่
แตกตา่งดงักลา่วดจูะตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคยคุปจัจบุนัทีม่ีไลฟส์ไตล์ใหม ่ๆ
ในการเข้าพักโรงแรม เช่น Staycation ได้อย่างดี งานออกแบบสถาปัตยกรรมของ Onion 
ยังโดดเด่นในเรื่องการใช้สี ท้ังการใช้สีขาวสร้างความรู้สึกท่ีเป็นสมัยใหม่ การใช้สีสร้าง
บรรยากาศท่ีแตกต่าง การใช้สีของวัสดุธรรมชาติ และท่ีดูจะน่าสนใจไม่แพ้เรื่องไหน
ก็น่าจะเป็นการใช้คู่สีสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่น้ัน ๆ 
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----- ONION

สร้างการจดจ�า... ด้วย “สี”

น�้าหนักสีต่างกัน
สร้างบรรยากาศที่แตกต่าง Explore การใช้สีใหม่ ๆ

“จริง ๆ  พวกเราชอบใช้สมีากนะ” แต่แน่นอน
ว่าในฐานะนักออกแบบ การตัดสินใจเลือกใช้
สีใดสีหน่ึงในแต่ละโปรเจกท์ Onion ก็ต้อง
ค�านึงถึงปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความ
ต้องการของลูกค้า การเลือกใช้สีทีเ่หมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย และโทนสีที่เป็นกลาง ไม่บ่งชี้
ไปในทางใดทางหน่ึงท่ีชัดเจนเกินไป เพราะ
ผู้ท่ีจะเข้ามาใช้พื้นท่ีน้ัน ๆ ไม่ได้มีแค่เพศใด
เพศหน่ึงหรือรุ่นอายุเดียวเท่านั้น “แต่เราก็
อยากใช้สีให้มันจดจ�าได้ด้วย คือพอเห็น
คู่สนีีก้็รูเ้ลยว่าทีน่ีเ่ป็นโรงแรม ในการท�างาน
แต่ละครั้งเราก็เลยต้องเอาปัจจัยทั้งหมด
มาชัง่น�า้หนกัแล้วตัดสินใจว่าเราจะใช้สีอะไร”

โปรเจกท์ SALA Samui Chaweng 
Beach Resort น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีแสดง
ให้เห็นอย่างดีถึงการใช้สีให้เกิดการจดจ�า
ของ Onion โดยเฉพาะในส่วนของสปา
ในโทนสีเขียวเข้ม-ชมพู ท่ีนอกจากจะสร้าง
บรรยากาศที่แตกต่างจากส่วนอ่ืนของ
โรงแรมและท�าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
มากขึ้นแล ้ว ก็ยังเป ็นคู ่สีที่ โดดเด ่นจน
ใครเห็นก็จดจ�าได ้ทันทีว ่าคือสปาของ
โรงแรมแห่งน้ี 

“ที ่Samyan CO-OP เราใช้โทนสีฟ้าออกน�า้เงนิ แบบฟ้าโดราเอมอน
ท่ีให้ความรู้สึก Friendly และก็ ไม่เด็กมากไป ไม่ผู้ ใหญ่มากไป
ไม่ออกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชัดเจนจนเกินไป ถ้าเราใช้ฟ้าท่ีอ่อน
กว่านี้อีกนิดเดียวมันจะ Baby Blue แล้ว จะเด็กไป หรือถ้าเข้ม
กว่าน้ีอีกหน่อย ก็จะดขูรึม ดซูเีรียสไป คอื ถงึจะเป็นสีเดยีวกัน แต่ถ้า
น�้าหนักต่างกันนิดเดียว บรรยากาศที่ออกมาก็ต่างกันแล้ว”

SALA Ayutthaya และบ้านป้อมเพชร สองโปรเจกท์ท่ีต้ังอยู่
ติดกัน ยงัแสดงให้เห็นถงึการใช้สีของวสัดพุื้นถิ่น (Local Materials) 
ท่ี Onion สนใจได้เป็นอย่างดี “ท้ังสองโปรเจกท์นี้ เราใช้วัสดุ
คืออิฐชนิดเดียวกัน แต่ดินท่ีน�ามาใช้ท�าอิฐน้ันมาจากคนละท่ี
และกระบวนการก็ต่างกัน อย่างอิฐของ SALA ใช้แก๊สในการเผา
สีท่ีออกมาก็จะเข้มกว่า สม�่าเสมอกว่า ให้ความรู้สึกลึกลับ ส่วน
บ้านป้อมเพชร เราใช้ถ่านเผา สีก็จะมีความเข้มอ่อนต่างกัน
แล้วดูสว่างกว่า ให้บรรยากาศที่สดใสกว่า”

เม่ือพูดถึงงานออกแบบของ Onion หลายคนน่าจะนึกถึง “สีขาว” 
ท่ีให้ความรู้สึกโมเดิร์น เพราะเป็นโทนสีท่ีพวกเขาใช้มาตลอดกว่า
สิบปีทีผ่่านมา ท้ังศริิยศและอริศราเองยอมรบัว่าพวกเขาชอบสีขาว
มาก แต่ในขณะเดียวกัน Onion ก็พยายามที่จะทดลองหาวิธีการ
ใช้สีใหม่ ๆ ด้วย 

“อย่างโปรเจกท์ที่เราก�าลังท�าอยู่คือ SALA Khao Yai เฟส 2 
เราไม่ได้ใช้สีขาวโมเดร์ินแล้ว แต่เป็นสี Off-White ท่ีผสมสีครีมเข้าไป 
ผลลัพธ์ที่ออกมาคือความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น ความรู้สึก
ที่ซอฟต์ลง ไม่ใช่ความเฉียบแบบโมเดิร์น แล้วบรรยากาศมันเปลี่ยน
ไปท้ังห้องเลย ท้ัง ๆ  ท่ีเราเปล่ียนสีแค่นิดเดยีว ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แสงกับสีก็เปลี่ยนไป เพราะแสงท่ีเข้ามาจะนวลและนุ่มขึ้น ไม่เหมือน
กับแสงเงาท่ีคมชัดเวลาอยู่บนสีขาว แล้วในโปรเจกท์น้ีที่น่าจะเสร็จ
เดอืนตุลา เราก็แต้มสีชมพูเข้าไปด้วย เป็นสีชมพูคอตตอน ย้อมแบบ
ธรรมชาติเบา ๆ เหมือนสีดิน”

ENVIRONMENTAL
&COLOR

EXPLORATION
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ONION’S
MOOD BOARD

01. Jaipur, December 2012 (Onion Trip)

สีของผนังอาคารที่สดใส หลากหลาย และความมีเสน่ห์
ของวัฒนธรรมอินเดีย

02. Ayutthaya, September 2014 (Site Visit Trip)

สีส้มเข้มของอิฐเจดีย์เผาเทคนิคโบราณ ด้วยขนาดที่ใหญ่ 
และมีผิวสัมผัสที่ชัดเจน สร้างความรู้สึกลึกลับ น่าค้นหา 

03. Fez, December 2014 (Private Trip)

สีสันของเมือง บริเวณย้อมหนังสัตว์ของเมือง สร้างสีสัน
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาให้กับเมือง ย้อนไปถึงประเพณี 
และการด�ารงชีวิตที่สืบมาจากอดีต 

04. Jodhpur, February 2017 (Onion Trip)

สีสันสดใส รวมท้ังรายละเอียดของเสื้อผ้าและสินค้า
ที่อยู่ในตลาด 

05. Petra, January 2017 (Private Trip)

สีของการทับถมของกาลเวลา ท�าให้รู ้สึกเคล่ือนไหว
และมีชีวิตชีวา

06. Beijing, October 2018 (Onion Trip)

สีเทาตุ่นของอิฐในจีน สร้างความรูส้กึขรึม และประวติัศาสตร์
ที่ผ่านมายาวนาน

07. Matera, June 2019 (Private Trip)

การใช้สีโทนเดียวของเมือง ให้ความรูสึ้กกลมกลืน สบายตา
และอบอุ่น 

08. Samui, September 2019 (Site Visit Trip)

สีท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน เป็นสีของความ
สนุก สดใส และน่าค้นหา

09. Khaoyai, June 2020 (Site Visit Trip)

ทุ่งหญ้า ต้นไม้ ท้องฟ้า ธรรมชาติ และการผ่อนคลาย

10. Ayutthaya, September 2020 (Site Visit Trip)

สีส้มอมชมพูของอิฐท�ามือที่เผาจากถ่านไม้ ท่ีเป็นวิธีเผา
แบบด้ังเดิม สีท่ีไม่สม�า่เสมอของอิฐ สร้างความรูสึ้กอบอุ่น 
ผ่อนคลาย

รูปแทนความทรงจ�าของการเดินทางไปประเทศต่าง ๆ
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา

8.
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นอกจากจะเป็นอาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว

ศ. ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ ยังเป็นสถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Research Studio Panin รวมทั้ง

รับหน้าที่เขียน แปล และเป็นบรรณาธิการต้นฉบับแปล ให้กับหนังสือทางสถาปัตยกรรมหลายเล่ม

เมื่อถูกถามถึงการระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบันที่ย่อมส่งผลถึงการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ของคนในสังคม รวมทั้งงานออกแบบสถาปัตยกรรม ศ. ดร.ต้นข้าว จึงมีความเห็นที่น่าสนใจ

ให้เราในหลายประเด็น

“สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ ๆ คือ คนจะกระจายตัวออก (Decentralize) 
ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน การเรียน การสอน เราไม่จ�าเป็นจะต้องมา
อยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก ๆ  อีกแล้ว แต่ทุกคนจะมีพื้นที่ของตัวเอง 
ใช้เวลากบับ้านมากขึ้น และใช้เทคโนโลยเีป็นสือ่ในการติดต่อส่ือสาร
แทน หรือถึงแม้ว่าในอนาคต เราจะมีวัคซีน ควบคุมการระบาดของ
โรคได้ แต่รูปแบบการท�างานหรือประชุมก็น่าจะเปล่ียนไปในท่ีสุด 
เพราะผู้คนคุน้ชนิกับการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารทางไกลกันแล้ว 
และมันก็สะดวกสบาย การท่ีเทคโนโลยีช่วยลบข้อจ�ากัดเรื่องการ 
เดินทางออกไป ท�าให้เรามีเวลามากขึ้น เพราะฉะนั้น Work Space 
แบบรวมศูนย์น่าจะลดพื้นท่ีและความส�าคัญลง เช่น คนอาจจะ
ท�างานที่บ้านแล้วอาทิตย์หนึ่งมาประชุมกันสัก 2 - 3 ครั้ง
 “แต่ในขณะที่คนเราถูก Isolate มากขึ้น อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง
มากขึ้น ก็มีแนวโน้มว่าเราจะต้องการพื้นทีส่าธารณะท่ีเป็นเอาท์ดอร์
มากขึ้นตามมา เพราะเราน่าจะต้องการการปลดปล่อยหรือ 
ผ่อนคลายหลังจากใช้เวลาอยู่ในพื้นท่ีของตัวเองมาก ๆ  เพราะฉะน้ัน
คิดว่าในอนาคตพื้นท่ีสาธารณะอย่างสวนสาธารณะขนาดใหญ ่
น่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น”

THE MORE ISOLATION,
THE MORE PUBLIC (OUTDOOR)
SPACE NEEDED

T

RESEARCH
STUDIO PANIN

-----TONKAO
PANIN
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“หลงัจากเกิดโควิด ลกูคา้หลายคนทีเ่ข้ามา
หาเราจะมีความต้องการที่เปลี่ยนไป คือทุก
คนคาดว่าจะใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น เพราะ
ฉะน้ันบ้านจะกลายเป็นพื้นที ่Multifunction 
ไม่ใช่ท่ีท่ีเรากลับมาแล้วนอน แล้วก็ออกไป
ท�างานอีกต่อไป บ้านจะต้องท�าหน้าท่ีหลาย ๆ
อย่าง ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะไม่ต้อง
ออกไปกินกาแฟข้างนอกบ่อย ๆ อีกก็ ได้
แต่สามารถนัง่กินกาแฟในบ้านเหมือนคาเฟ่ได้
หรือส�าหรบับ้านใหญ่ ๆ  ก็อาจจะมียิม มีพื้นท่ี
กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ในน้ันเลย เพราะเจ้าของ
บ้านอยากให้อยู ่ในบ้านแล้วผ่อนคลาย
ไม่ต้องออกไปข้างนอก

“เราจึงน�าเสนอไอเดียหน่ึงให้กับลูกค้า 
เป็นไอเดียท่ีมีคีย์เวิร ์ดส�าคัญอยู ่  3 ข้อ
คือ หน่ึง Flexibility บ้านจะไม่เป็นพื้นท่ี
ตายตัวส�าหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
แต่พ้ืนที่แต่ละส่วนจะต้องถูกปรับเปล่ียน
เพ่ือการใช้งานที่แตกต่างกันได้ ซ่ึงก็คือ
ข้อสอง Transformation เช่น ห้องนอน 
เวลากลางวนัก็อาจจะเปล่ียนเป็นห้องท�างาน 
เป็นต้น และสุดท้ายก็คือ Organization 
หมายถึงเม่ือเราใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น 
การจัดระบบระเบียบบ้านจะเป็นส่ิงส�าคัญ 
มันไม่ได้แปลว่าบ้านต้องใหญ่ขึ้น อาจจะ
เป็นคอนโดขนาดเล็ก แต่มีการ Organize
พื้นที่ท่ีสามารถท�าให้ผู้อยู่อาศัยใช้พื้นท่ีที่
มีจ�ากัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

“ความยากส�าหรับสถาปนิกคือเรา
ต้องใช้พื้นท่ีให้ได้ประสิทธิภาพจริง ๆ  และการ
ที่เราเบลอ Boundary ของพื้นที่แต่ละส่วน
มากขึ้น เพือ่ให้มันเป็นพืน้ที่อเนกประสงค์
ก็เป็นเรื่องยากท่ีจะส่ือสารท�าความเข้าใจกับ
เจ้าของบ้าน เพราะปกติเราจะมีค�าจ�ากัด
ความที่ชัดเจน เช่น เรียกห้องนี้ว่าห้องนอน 
ห้องน่ังเล่น ห้องท�างาน ฯลฯ ซึง่เจ้าของบ้าน
จะเข้าใจได้ทันทีว่าห้องนั้น ๆ มีฟังก์ชั่นอะไร 
แต่พอเราบอกว่ามันเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์
ซึ่งส่วนตัวเราเรียกมันว่าพื้นที่ A, B, C, D 
เราก็ต้องค่อย ๆ อธิบายด้วยว่าพื้นท่ี A
ที่ว่า สามารถใช้ท�าอะไรได้บ้าง”

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
ภายในและภายนอก

เฉดสีที่แตกต่าง
สร้างอารมณ์ที่ต่างไป

“เมื่อคนเราใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น สิ่งส�าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมา
ก็คือ เราควรจะรู้สึกว่าได้ Connect กับสภาพแวดล้อมภายนอก 
จริง ๆ แล้ว ก่อนหน้าน้ี เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีภายใน
และภายนอกมีความส�าคญัอยู่แล้ว แต่พอเกิดโควิด มันก็ย่ิงกลายเป็น
Concern หลักทีส่�าคญัมาก ไม่อย่างน้ันเราจะรูสึ้กอึดอัดกับการใช้
เวลาอยู่ในบ้านมาก

“ความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นทีภ่ายในและภายนอกท่ีว่า เช่น เรื่อง
แสง ถ้าเราออกแบบให้คนที่อยู่ในบ้านได้รับรู้ถึงแสงท่ีเปลี่ยนไปใน
แต่ละช่วงเวลาของวัน หรือได้ยินเสียงฝนท่ีตกอยู่ด้านนอก ได้รับ
ละอองฝนบ้างเวลาเดินจากห้องน้ีไปห้องนั้น น่ีคือความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยกับสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเราคิดว่า
มันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว 
แต่ในขณะเดียวกันผู ้อยู ่อาศัยก็สามารถมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติภายนอกที่จะท�าให้เขาไม่รู้สึกว่า Isolate จนเกินไป หรือ
ยกตัวอย่างง่าย ๆ เมื่อเราอยู่บ้านมากขึ้น เราคงจะไม่สามารถ
หันโต๊ะท�างานเข้าหาผนังแล้วจ้องผนังท้ังวันทั้งคืนได้อีกต่อไป
อย่างน้อยเราอาจจะต้องหันข้างเพื่อให้เห็นแสงเข้ามาบ้าง” 

“การเลือกใช้สีเป็นเรื่องของปัจเจก แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน 
ก็จะเลือกใช้สีตามความชอบของตัวเอง แต่ส�าหรับผู้คนส่วนมาก
มักต้องการสีท่ีค่อนข้างจะกลาง ๆ เพียงแต่เราคงไม่ได้อยากใช้
สีกลาง ๆ  ท่ีเหมือนกันหมดทุกพื้นท่ี เพราะถ้าเราอยู่ในบ้านท่ีทาสีขาว
หมดเลย พื้นที่ทั้งหมดจะแทบไม่มีการเปล่ียนแปลงของ Mood และ
บรรยากาศเลย จึงคดิว่าเราอาจจะต้องการสีท่ีมีโทนกลาง ๆ  แต่ขณะ
เดยีวกันก็เป็นสีท่ีมีน�า้หนักต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี เพราะความต่างของ
เฉดสีน้ันจ�าเป็น แต่จะเข้มจะหนักก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล 
เพราะฉะนั้นเรามักจะเสนอลูกค้าให้ใช้สีที่ท�าให้แต่ละพื้นที่มีเฉดหรือ
โทนสีท่ีต่างกัน เพือ่ให้เราเปลีย่นแปลง Mood ของเราในแต่ละวนัได้

“ส�าหรับงานออกแบบท่ีท�าอยู่ สีที่ใช้บ่อยมากคือสีโทนเทา
เทามีหลายเฉด แล้วแต่จะเลือกใช้ บางทีเลือกใช้เทาออกน�้าเงิน
หรือบางทีก็เทาออกน�้าตาล คือโทนเทามันมหัศจรรย์มากเลย
มันสามารถอ่านเป็นเทาออกน�้าเงินก็ ได้ เทาออกเขียวหรือแดงก็ ได้ 
ก็เลยจะชอบโทนเทา จะมีพัดสโีทนเทาของ TOA ติดมือไว้เกือบตลอด 
มีเบอร์สทีีใ่ช้ประจ�าเป็นชดุ ๆ   ถ้าลูกค้าให้เลือกสีให้ก็มักจะใช้โทนเทา 
แต่เป็นเทาท่ีต่างเฉดกันไป หรือถ้าลูกค้าอยากได้สีอ่ืน อย่างมี
ครั้งหน่ึงท่ีลูกค้าอยากได้สีชมพู เราก็จะเลือกชมพูในโทนท่ีอยู่กับ
เทาได้ก็จะเป็นความชอบของลูกค้าและสถาปนิกร่วมกัน 

“เราเห็นว่า สี นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศ
ส�าหรับผู้อยู่อาศัยแล้ว มันยังเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร และการ
แสดงออกของความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัยด้วย ซึ่งก็แปลว่า 
คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงนามธรรมของสี ล้วนส�าคัญต่อเรา
ในการอยู่อาศยั และเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
เราทุกคนและสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่” 

FLEXIBILITY /
TRANSFORMATION /
ORGANIZATION
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1. Mies van der Rohe, Seagram Building

ความเรียบน่ิงของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

2. Otto Wagner, Postsparkasse

การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

3. Gottfried Semper, Semper Depot

การเปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่ 

4. Mies van der Rohe, Seagram Building

ความเข้มลึกของการแสดงออก

5. Mies van der Rohe, Villa Tugenhat

ความสงบของการอยู่อาศัย 

6. Kevin Roche and John Dinkeloo,
Ford Foundation

ธรรมชาติท่ีพบได้รอบตัว 

7. Otto Wagner, Postsparkasse

การแลกเปล่ียนท่ีสง่างาม 

8. Marcel Breuer, The Met Breuer

ความกระจ่างชัดของความคิด

9. Mies van der Rohe, Villa Tugenhat

ความอ่อนโยนของบรรยากาศ 

10. Mies van der Rohe, Villa Tugenhat

ตัวแทนของสมัยใหม่ 

1. 4.

8.

9. 10.

5.

6.

2.

3.

7.
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COLOR FLOW
จากแรงบันดาลใจของทั้ง 5 กลุ่มสถาปนิก ผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากทีโอเอ จนได้ออกมาเป็น Trendscope ที่แสดงให้เห็นความสอดคล้องใน
การเรียงตัวกัน ของ Hue และ Value ส�าหรับเทรนด์สี ปี 2022

BIO-CENTRIC

SHELTERAL
(Shelter+Natural)

UNREFINDED WORLD
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สีขาวสะอาดตา
(W9119)

สะท้อนความสว่าง พื้นที่ว่าง ความสงบ ความ
สบายตา และความสะอาด ท่ีสร้าง Cleanliness 
ท้ังกายภาพ อารมณ ์และจติใจ โทนสขีาวสะอาด
ตาเป็นสีพื้นฐานเรียบง่าย ที่เหมาะสำาหรับบ้าน
ทุกสไตล์ และยังถ่ายทอดกับความเป็น Hygienic
Space ท่ีปลอดภัย และเป็นมิตรกับสุขภาพ
ได้ด้วย  

ROOM SCENES

TOA COLOR TRENDS 2022

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำากัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximately only.
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สีขาวโทนเยน 
(W9109) 

ให้ความรู้สึกสดช่ืน ปลอดโปร่ง และความ
ทันสมัย เม่ือใช้กับพื้นท่ีภายในจะช่วยเพิ่มมุม
มองให้โปร่งโล่ง และสร้างโครงเส้นสายที่เรียบ
แต่คมชัด สำาหรับงานพื้นท่ีภายนอก โทนสีน้ี
จะช่วยลดทอนความสว่างจ้าจากแสงที่กระทบ 
สู่ความขาวโทนเย็นท่ีนุ่มนวล สบายตา และให้
ความรู้สึกอยู่สบาย

* ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากข้อจำากัดของเทคนิคการพิมพ์
The color shown in this book are approximately only.



สีม่วงสว่าง 
(V3096)

โทนสีแห่งความเป็นหน่ึงเดยีวท่ีไม่แบ่งแยกความ
เป็นชาย หญิง เด็ก หรือผู้ใหญ่ ทุกคนสามารถ
ใชส้ีม่วงสว่าง เติมพื้นที่ว่างให้มีเสน่ห์ สง่างาม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสัมผัสกับ
สุนทรียภาพความงามร่วมกันได้ โดยสามารถ
ใช้ร่วมกับสีเอิร์ธโทนท้ังเฉดอ่อนและเข้ม
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สีเบจ 
(N6161)

สีแห่งเนื้อแท้ของมนุษย์ ซึ่งชวนให้นึกถึงสีของ
ธรรมชาติท่ีให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเป็นมิตร
โดยสีเบจเป็นสีคลาสสิค ที่เชื่อมโยงระหว่าง
เก่า-ใหม่ เป็นการใชช้วีติทันสมัยท่ีเรยีบงา่ย และ
ยังให้คณุคา่กับรากเหงา้ดัง้เดมิและความทรงจำา
ท่ีคุน้เคย อีกทัง้โทนสเีบจยังผสานระหวา่งพืน้ที่
และธรรมชาติได้อย่างสมดุล 
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สีแดงหม่น 
(R2170)

โทนสีที่กระตุ้นพลังงานและแรงบันดาลใจ
ใหม่ ๆ ของการใช้ชีวิต โดยสามารถสร้างมุม
ไฮไลท์ที่สะท้อนสีสันโดดเด่นของธรรมชาติได้
อย่างร่วมสมัย ภายใต้ความหรูหราสง่างาม
โดยสีแดงหม่นสามารถเข้าถึงตัวตน และแรง
ปรารถนาของคนยคุใหมท่ีต่อ้งการสรา้งความ
ประทับใจใหม่ ๆ ได้อย่างไม่เหมือนใคร
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สีส้มอิ  
(O1105)

โทนสีแห่งพื้นดิน ผืนทราย และแสงแดด ที่ให้ทั้ง
ความรูสึ้กอบอุ่นและความมีชวิีตชวีา เหมือนได้
ใกล้ชดิกบัเนือ้แทค้วามงามของธรรมชาติ สีส้ม
อิฐให้กลิ่นอายความเป็น Rustic และ Tropical 
Style ท่ีโดดเดน่ดว้ยองคป์ระกอบธรรมชาติ ท้ัง
บรรยากาศ เฉดสี และวัสดุ 
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สี าตุ่น
(B4224)

โอบอุ้มจิตใจให้รู้สึกสงบ คลายกังวล และเป็น
พื้นท่ีปลอดภัย ท่ีเสมือนถูกโอบกอดด้วยพลัง
ธรรมชาติ จากโทนสีฟ้าตุ่นท่ีสามารถจับคู่กับ
สีขาว เพ่ือสร้างมุมพักสายตาและผ่อนคลายใจ
หรือร่วมกับโทนสีเทาและสีเขียวอ่อน เหมือน
โอบล้อมด้วยปราการท้องฟ้าและท้องทะเลท่ี
เติมพลังบวกอย่างเต็มที่
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สีเทากลาง
(N6262)

โทนสีแห่งความสุขสงบ และความมั่นคงทาง
จิตใจ เป็นโทนสีท่ีนิยมใช้ท้ังงานภายในและ
ภายนอก โดยสะท้อนความเรียบเท่ทันสมัย
ความมีรสนิยม และสามารถใช้ร่วมกับสีอ่ืน
ได้ทุกโทนสี อีกท้ังยังกลมกลืนกับทุกสภาพ
แวดล้อม
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สีเขียวอ่อน
(N6316)

รักษาสมดุลระหว่างโลกทันสมัยและโลก
ธรรมชาติ ด้วยโทนสีเขียวอ่อนแห่งการปลอบ
ประโลม ท่ีสร้าง Natural Shelter เสมือน
ปราการท่ีโอบล้อมจติใจให้รูสึ้กอุ่นใจ ปลอดภัย
และเป็นท่ีสุดแห่งพื้นท่ีบำาบัด โดยมอบท้ังความ
รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และสุขสบายใจเหมือนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ
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สีเทาเข้ม
(K7050)

เพิ่มระดับความอบอุ่น สุขุม และความเท่ในโทน
สีเทาเข้ม ที่สร้างมิติแสงเงาเมื่อกระทบกับแสง
พร้อมเสริมคาแรคเตอร์เฉพาะตัว ผ่านเสน่ห์
พื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ที่นำามาใช้ร่วม อย่าง
ไม้ เหล็ก กระเบื้อง ฯลฯ ในงานเฟอร์นิเจอร์
พื้น และผนัง รวมถึงกับการมิกซ์เฉดสีอื่น ๆ 
อย่างเอิร์ธโทน ไม่ว่าจะเป็นสีเบจ สีน้ำาตาล สี
เขียว และสีน้ำาเงิน เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้พื้นที ่
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สีน้�าเงนเข้ม
(N6272)

สีน้ำาเงินเข้ม โทนสีแห่งท้องฟ้าหรือท้องทะเล
ยามค่ำาคืน ที่ช่วยบำาบัดจิตใจให้นิ่งสงบ สู่ความ
ลุ่มลึก และสร้างพื้นท่ีปลอดภัยส่วนตัว เพิ่ม
บรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย เม่ือใชร้ว่มกบั
เฟอร์นิเจอร์สไตล์ไม้และหวายโทนอบอุ่น หรือ
สามารถเพ่ิมความสนุกและความมีชีวิตชีวาขึ้น
ด้วยต้นไม้ เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งท่ีมี
ลวดลายและสีสันสดใสขึ้น
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สีด�า
(K7055)

สะท้อนความเท่ ความกล้า อิสระแห่งความคิด
และตัวตนท่ีแตกต่าง ผ่านโทนสีดำาท่ีดูมีรสนิยม
และสามารถร่วมสะท้อนความงามของงาน
สัจจะวัสดุ ท้ังงานกระเบ้ืองหิน งานปูน งานไม้ และ
งานเหล็กไดห้ลากสไตล์ ไมว่า่จะเป็น Industrial, 
Loft และ Luxury ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นโทนสี
ให้ความเรียบเท่ หรูหรา และน่าค้นหา
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