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Inspired Living

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
สถาปนิก : IDIN Architects
www.idinarchitects.com 
เจ้าของ : คุณชัญญ่า วนัสพิทักษกุล 
สถานที่ : Choui Fong Tea Café อ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
www.facebook.com/ChouiFongTea 
ขอบคุณภาพ : IDIN Architects โดย Spaceshift Studio

ผสมผสานเพื่อความงาม
ที่เป็นหนึ่งเดียว...กัน
CHOUI FONG
TEA CAFE

ด้วยบริบทแวดล้อมที่ เต็มไปด้วยความสวยงาม
อันอุดมสมบูรณ์ของไร่ชาฉุยฟง ที่ เติบโต
จากสถานที่เพื่อการเกษตรเพาะปลกูไรช่าคณุภาพ 
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาชมไร่ชาฉุยฟง 
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รูปทรงอาคารท่ีเหมือนลอยอยู่ 
และแทรกตัวไปกับเนินดิน

เมือ่มคีนเข้ามาเยีย่มชมมากขึน้ ไร่ชาถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์
กลุม่นักท่องเทีย่ว และยงัต้องคงเสน่ห์ของไร่ชาไว้อย่างสมบรูณ์ เพราะ 
คนที่เดินทางมาเพื่อต้องการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของไร่ชา ชมวิถีชีวิต 
ชมการเกบ็ใบชา และหากมสีิ่งใหม่เกดิขึน้ที่นี ่คณุลองจนิตนาการผนืดนิ
บนเนินไร่ชาที่กว้างมองเห็นขอบฟ้าทิวเขาที่ลดหลั่นสลับไปมา น่ีคือ 
ความงามของธรรมชาติที่มนุษย์มีส่วนสร้างขึ้น และถ้าวันหน่ึงมีอาคาร 
ร้านค้า ส�าหรับบริการอาหารเคร่ืองดื่มชา-กาแฟ ส�าหรับนักท่องเที่ยว 
เกิดขึ้นที่นี่ สิ่งที่คุณจินตนาการไว้ จะใช่อาคารสถาปัตยกรรมที่คุณเห็น
ในวันนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงหรือไม่..???

จากค�าบอกเล่าถงึทีม่าของไร่ชาฉุยฟง ค่าเฟ่น้ัน มาจากความประสงค์
ของ คณุผิง-ชัญญ่า วนัสพทิกัษกลุ ทีต้่องการสร้างร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
ชา-กาแฟ และร้านค้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของไร่ชาฉุยฟงขึ้นในบริเวณ 
ไร่ชาฉุยฟง ทีอ่�าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย เพือ่รองรับนักท่องเทีย่วทีม่า
เยี่ยมชมไร่ชาที่น่ี และได้มอบหมายให้ คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท 
สถาปนิกไอดิน จ�ากัด ออกแบบอาคารหลังน้ี ซึ่งก็เร่ิมตั้งแต่มองหา
ต�าแหน่งทีต่ัง้ของอาคาร และจินตนาการไปว่าอาคารน้ันจะมรูีปทรงอย่างไร
และจะอยู ่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดความงามที่เป็นหน่ึงเดียว ไม่เป็น 
สิง่แปลกแยกของกนัและกนั และด้วยหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย คณุจีรเวช 
สถาปนิกผู้ออกแบบก็เร่ิมท�าหน้าที่ตั้งแต่จินตนาการว่าต�าแหน่งที่ตั้งของ
อาคารที่เหมาะสมน้ันจะอยู่บริเวณใดของไร่ชาฉุยฟง ไปจนถึงรูปทรง
อาคารที่ต้องอยู่กับไร่ชาอย่างเกื้อกูลกัน
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จากเนินดินที่ลดหลั่นลงไปจะเห็นได ้ว ่า 
ตัวอาคารได้มีการออกแบบ โดยแทรกตัว
อาคารไปกับเนินดินอย่างกลมกลืนเป็น 
หนึ่งเดียว มีดาดฟ้าที่สามารถชมวิวได้ 
360 องศา

ทางเดินลงสู่อาคารในส่วนห้องน�้าท่ีผู ้ออกแบบ 
ได้ออกแบบแยกจากตัวอาคารอย่างเป็นสัดส่วน 
เพื่ออ�นวยความสะดวกส�หรับนักท ่องเที่ยว  
และรองรับได้เพียงพอในช่วงไฮซีซั่น มีความโปร่ง
สบาย และได้ร่มเงาจากตัวอาคาร

ทางลาดส�หรับผู้ใช้วีลแชร์ ออกแบบเป็น
หน่ึงเดียวกับตัวอาคารเพ่ืออ�นวยความ
สะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่ในทุกมุมส�หรับ 
ทุกคน ทุกช่วงวัย และผู้ใช้วีลแชร์
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ภายในโซนห้องน�้าออกแบบเรียบง่าย
เน้นวัสดุที่ ให ้พื้นผิวสัมผัสที่แท ้จริง  
เช่นปนูเปลอืย และเหลก็ สะดวกและง่าย 
ต่อการบ�รุงรักษาในระยะยาว และ 
ดูเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ
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ภายในบริเวณร้านชา มีจ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ของไร่ชาฉุยฟงและบริการส�หรับผู้ที่ชื่นชอบ
ดื่มชา ได้ลิ้มรสชาจากใบชาคุณภาพ 
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ในโซนร้านอาหารกับบรรยากาศ                   
แบบกึ่ ง เอาท ์ดอร ์  สัมผัสกับ
ธรรมชาติความงามของไร่ชา และ
สามารถชมการเก็บใบชา ซึ่งเป็น
วิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่ไ่ร่ชาฉุยฟง 
เป็นความงามที่มีชีวิตในอีกมุม 

เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปี ในที่สุดอาคาร 3 หลัง ก็ได้ปรากฏขึ้นให้นักท่องเที่ยว 
ได้เข้าไปชมและสมัผัสประสบการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในบริเวณไร่ชาฉุยฟง และแน่นอนไม่มีใคร 
ปฏเิสธได้ว่า น่ีคือปรากฏการณ์ความงามที่เป็นหน่ึงเดียวของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ 
ที่งดงาม

อาคารสถาปัตยกรรม ทั้ง 3 หลัง แทรกตัวอยู่บนเนินอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน  
แต่กช่็างดสูง่าและท้าทายสายตาผู้พบเห็น ดังค�าที่ว่าจินตนาการน้ันส�าคัญ แต่หากเติมเต็ม
ด้วยความรู้และประสบการณ์ของมืออาชีพด้วยแล้ว ผลงานที่เกิดข้ึนย่อมเป็นค�าตอบ 
ที่ชัดเจน ณ ไร่ชาฉุยฟง คาเฟ่ แห่งนี ้
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 แนวคิดในการออกแบบ
 ไร่ชาฉุยฟง คาเฟ่ ต้ังอยู่ภายในบริเวณไร่ชาฉุยฟง 
อ�เภอแม ่จัน จังหวัดเชียงราย ออกแบบโดย บริ ษัท  
สถาปนิกไอดิน ที่โดยรอบเต็มไปด้วยภูเขามากมายรายล้อม 
แต่แทนที่จะสร้างอาคารขึ้นบนยอดเขา สถาปนิกผู้ออกแบบ
กลับเลือกที่จะฝังอาคารทั้งหมดลงในเนินชาให้ฟ ังก์ชั่น 
การใช้งานทัง้หมดอยูด้่านล่างเพือ่ไม่เป็นการบดบงัววิบนยอดเนนิ 
โดยออกแบบให้บนดาดฟ้าอาคารเหน็ววิของไร่ได้ 360 องศา 
ผู ้ที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึก จะเห็นบรรยากาศธรรมชาต ิ
รอบๆ ไร่ เห็นขั้นตอนการท�ไร่ การเก็บเก่ียว และการเด็ด 
ใบชาด้วยมือ 
 อาคารหลัก ประกอบด้วย อาคารทั้งหมด 3 หลัง  
โดยสร้างให้ลอยเหนือพื้นท้ัง 3 หลัง และมองเห็นวิวด้านล่าง
ต่างมุมมองกัน โดยด้านในจะมีโซนส�หรับทานอาหาร คาเฟ่ 
ร้านชา และห้องน�า้อกีหลายห้องไว้บรกิาร สดัส่วนและการจัดวาง
จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละอาคาร การวาง
โครงสร้างเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุด เห็นได้ว่าอาคารจะลอยอยู่
เหนือพ้ืนเม่ือมองจากบริเวณเชิงเขา แต่อาคาร 3 หลังน้ี  
กลับมีเสาเพียงต้นเดียวที่คอยค�้าตัวตึกไว้ ในส่วนของก�แพง
กันดินด้านหลังถูกสร้างไว้ค่อนข้างห่างจากตัวตึกเพื่อให้ม ี
พ้ืนที่สีเขียวและให้เกิดร่มเงาในบริเวณดังกล่าว
 มีห้องน�้าในตึกที่แยกออกมา เพื่อความสะดวกสบาย
ของผู้มาใช้บริการ อยู่ในส่วนของลานจอดรถ และเพ่ือรองรับ
แขกจ�นวนมากในช่วงไฮซีซ่ัน เช่นเดียวกันกับในอาคารหลัก 
ที่มีห้องน�้าซึ่งตกแต่งด้วยหิน และต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา แอบอยู่
ใต้เนินเขา 


