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ภาพ : ด�ำรงค์ฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม

เรือ่ ง : รุจรดา วัฒนาโกศัย

กนก เหวียนระวี

กรุงกวี...เรือนวิลล่า
ออกแบบเพือ่ ชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ปัจจุบนั นีแ้ ทบจะไม่มใี ครทีแ่ บ่งทีด่ นิ จัดสรรขาย ทีผ่ ดุ เป็นดอกเห็ดก็คอื โครงการ
หมู ่ บ ้ า นจั ด สรรและคอนโดมิ เ นี ย มที่ มี ม ากขึ้ น ตามการขยายตั ว ของเมื อ ง
โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า และนับวันราคาต่อตารางเมตรก็สูงขึ้น จึงเป็น
เรือ่ งยากทีจ่ ะได้บา้ นทีม่ พ
ี นื้ ทีก่ ว้างขวาง

เมื่อได้พบกับบ้านที่เพียงเปิดประตูออกมาก็ได้เจอกับพื้นที่
สีเขียว ต้นไม้ใหญ่ คลองน�ำ้ เย็นๆ ล้อมรอบจะดีสกั แค่ไหนกัน
ทั้งหมดที่ว่ามานี้คือคุณสมบัติของบ้านจัดสรร ‘เรือนวิลล่า’
ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ‘กรุงกวี’
กนก เหวียนระวี ประธานกรรมการบริหาร บริษทั กรุงกวี
จ�ำกัด เล่าว่า กรุงกวีคอื การพัฒนาพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ 950 ไร่ให้เป็น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ทมี่ คี วามยัง่ ยืน นัน่ หมายถึงจะเป็นโครงการ
ทีอ่ ยูไ่ ปอีกนานอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยโมเดลของกรุงกวีประกอบด้วย
สนามกอล์ฟ พื้นที่ด้านข้างสนามกอล์ฟน�ำมาท�ำเป็นที่ดินจัดสรร
บ้านจัดสรรขนาด 1 ไร่ครึง่ เป็นต้นไป คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ และ
พื้นที่เชิงพาณิชย์ เป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ปัจจุบนั ท�ำแล้ว 3 ส่วน คือ สนามกอล์ฟ ทีด่ นิ จัดสรร และบ้านจัดสรร
‘เรือนวิลล่า’
“ผมเชือ่ ว่านีเ่ ป็นโครงการทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมสีเขียวมากทีส่ ดุ
เพราะว่าสัดส่วนของพื้นที่ที่เราน�ำมาใช้ประโยชน์น้อยกว่า 36%
นอกนัน้ เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว น�ำ้ และ ‘Open Space’ ทัง้ หมด โครงการ
บ้านเรือนวิลล่าเป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยที่อยู่ในโครงการใหญ่
ทัง้ หมด”

จุดเด่นอย่างหนึง่ ของกรุงกวี คือ ภูมสิ ถาปัตยกรรม (Landscape
Architecture) ทีถ่ กู วางแผนและวางผังการใช้ทดี่ นิ อย่างชัดเจนว่า
ตรงไหนท�ำอะไร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนปนเปกันในอนาคต
ซึง่ ภูมสิ ถาปัตยกรรมทีด่ นี นั้ ต้องมีความเป็นธรรมชาติ ทัง้ ดินและน�ำ้
ซึ่งในกรุงกวีมีความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่ดีมาก จาก
ต้นไม้ไทยนานาพรรณ และคูคลองรอบโครงการ
“เรามีพนื้ ทีน่ ำ�้ 200 กว่าไร่ เป็นคูคลองทีม่ คี วามยาวเกือบ 15
กิโลเมตร ซึง่ หลายคนจะมองในแง่ความสวยงามอย่างเดียว แต่ผม
มองในแง่สงิ่ แวดล้อมทีด่ ี และมันท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งรับน�ำ้ ในเวลา
ฝนตก หน้าแล้งก็เก็บน�้ำไว้ให้เราใช้อย่างเหลือเฟือ และท�ำให้
ภูมอิ ากาศดีกว่าข้างนอกเยอะ ไม่รอ้ นผ่าวแบบหน้าร้อนเพราะฉะนัน้
จึงได้สภาพแวดล้อมที่ดีทั้งกับสิ่งแวดล้อมและคน ผมเชื่อว่าไม่มี
โครงการไหนมีเหมือนเรา”
โครงการกรุงกวีค�ำนึงถึงเรื่องการเกิดภัยพิบัติทั้งน�้ำท่วมและ
ภัยแล้ง ตอนเริม่ โครงการจึงท�ำคันดินทีใ่ หญ่กว่ามาตรฐาน นอกจาก
จะใช้เป็นพื้นที่กันน�้ำโดยรอบโครงการแล้ว ยังใช้เป็นพื้นที่ปลูก
ต้นไม้มากขึน้ ได้อกี ด้วย ดังนัน้ เมือ่ เกิดปัญหาน�้ำท่วมปี 2554 กรุงกวี
จึงรอดพ้นจากปัญหา หลังจากนัน้ ก็มกี ารยกระดับคันดินให้สงู ขึน้ อีก

“ภัยพิบตั ไิ ม่ได้มเี ฉพาะน�ำ้ ท่วม ยังมีภยั แล้งอีก เราต้องใช้นำ�้
ในการบ�ำรุงพืน้ ทีส่ เี ขียว ถ้าขาดแคลนจริงๆ เราสามารถน�ำไปใช้
อุปโภคบริโภคได้ เพราะน�้ำทีน่ กี่ ค็ ณ
ุ ภาพเดียวกับน�ำ้ ตามแม่นำ�้
ล�ำคลองทีด่ ที งั้ หลาย เพราะเราดูแลเป็นอย่างดี เช็ก ตรวจ วัดค่า
ออกซิเจน และอืน่ ๆ อยูเ่ สมอ ขณะเดียวกันก็เป็นแก้มลิง เวลาทีฝ่ น
ตกลงมาเราไม่ปล่อยน�ำ้ ออกไปข้างนอกทันที นัน่ ก็คอื เราคิดหลาย
อย่างล่วงหน้า ในอนาคตพลังงานเป็นสิง่ ทีแ่ พงขึน้ เราจึงท�ำบ้าน
ที่ประหยัดพลังงาน ผนังเป็นผนังกันความร้อน ตัวฉนวนบน
หลังคาก็มีมากกว่าที่อื่นเขาท�ำกัน และบ้านจะมีช่องกระจก
หน้าต่างเยอะ เปิดรับแสงธรรมชาติ”
ต้นไม้ทเี่ ห็นในโครงการมีความหลากหลายทางสายพันธุม์ าก
และถูกวางต�ำแหน่งด้วยหลักการทางแลนด์สเคปทีด่ ี ท�ำให้เกิด
ความน่าสนใจ ทีส่ �ำคัญต้นไม้เหล่านีเ้ ติบโตขึน้ ทีน่ นี่ บั ตัง้ แต่การ
เพาะเมล็ดและน�ำลงดินเมือ่ 20 กว่าปีทแี่ ล้ว เพือ่ สร้างสิง่ แวดล้อม
ไว้กอ่ น เมือ่ ต้นไม้เติบโตเต็มที่ และตลาดพร้อมก็เริม่ ปลูกบ้าน
เสริมเข้าไป ท�ำให้ทนี่ เี่ ป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับบนจริงๆ
เหมือนกับในต่างประเทศที่นิยมมีบ้านอยู่นอกเมืองและมีพื้นที่
สีเขียวมาก
โจทย์ที่กนกให้กับภูมิสถาปนิกคือท�ำอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ผังโครงการทีด่ แี ละมีสนามกอล์ฟมาตราฐานระดับแชมป์เปีย้ นชิพ
ด้วย เพราะสนามกอล์ฟนอกจากจะเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั โครงการ
แล้ว ยังเป็นตัวเชือ่ มผูอ้ ยูอ่ าศัยเข้าด้วยกัน ให้เป็นชุมชนทีม่ ชี วี ติ
“เราออกแบบทัง้ พืน้ ทีแ่ ละออกแบบสังคมให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย”
กนกบอกเช่นนัน้
ปณิธานของกรุงกวีวางไว้ 5 เรือ่ ง คือ Social, Sport, Art, Children,
Environment ตัง้ เป็นเป้าหลักว่าจะสร้างกลุม่ สังคมทีด่ ี เป็นสังคม
ทีเ่ อือ้ เฟือ้ มีจติ ใจทีด่ ตี อ่ กัน มีพนื้ ทีส่ ว่ นกลางทีไ่ ด้ใช้เวลาร่วมกัน
เด็กๆ สนุกกับธรรมชาติไปพร้อมๆ กับถูกกล่อมเกลาด้วยสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ห็นเป็นธรรมชาติในอนาคตก็จะมีเรือ่ งศิลปะมากขึน้
“อย่ามองว่าสิง่ แวดล้อมทีด่ เี ป็นแค่ความงาม สภาพแวดล้อม
จะเป็นตัวหล่อหลอมจิตใจของคน เด็กทีอ่ ยูท่ า่ มกลางสิง่ แวดล้อม
สบายๆ จิตใจเขาจะอ่อนโยน มองอะไรเป็นมิตทิ ไี่ กล นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รา
ตัง้ ใจท�ำให้มากกว่าแค่สาธารณูปโภค”
กนกบอกว่าเขาไม่ใช่นักธุรกิจที่เก่งนัก แต่กลับเป็นเรื่องดี
เพราะว่าเขาไม่ได้ท�ำโครงการโดยมองถึงผลก�ำไรมากที่สุด
เป็นหลัก ฉะนัน้ เมือ่ พูดถึงผลตอบแทนต่อการลงทุนจึงได้นอ้ ยกว่า
โครงการอื่นมาก ที่กรุงกวีสามารถท�ำโครงการแบบนี้ได้เพราะ
ได้เปรียบทางต้นทุน จากทีด่ นิ ทีเ่ ป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรษุ มา
และใช้บริษทั ก่อสร้างของตัวเอง ซึง่ ไม่ใช่เหตุผลเรือ่ งการควบคุม
ต้นทุนเท่านั้น แต่หมายถึงการการันตีฝีมือแรงงานและความ
ละเอียดที่หาได้ยากจากที่อื่น เพื่อให้ลูกค้าสบายใจว่าซื้อบ้าน
คุณภาพจริงๆ
“เรื่องของการลงทุน เจ้าของไม่ได้ก�ำไรสูงสุด แต่ลูกค้าคือ
คนที่ได้ก�ำไรมากกว่าราคาที่ซื้อ เพราะเราขายในราคาต�่ำกว่า
ที่ควรจะเป็น คิดง่ายๆ หมู่บ้านจัดสรรทั่วไป เขาจะเสียพื้นที่
ประมาณ 15-17% ส�ำหรับท�ำพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ส่วนกลาง
แต่เรากลับท�ำไปในทางตรงกันข้าม คือเรามีพนื้ ทีใ่ ช้งานเพียง 36%
แต่ที่เหลือเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นน�้ำ และพื้นที่เปิดโล่งส�ำหรับ
สาธารณูปโภคทัง้ หลายทีจ่ ำ� เป็น แต่สว่ นของสนามกอล์ฟไม่รวม
อยูใ่ นส่วนของพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการจัดสรร แต่อยูร่ ายล้อม
โครงการ”
ปัจจุบนั กรุงกวีเป็นเพียงโครงการเดียวทีย่ งั ขายทีด่ นิ จัดสรร
เพือ่ ตอบโจทย์คนทีอ่ ยากจะมีบา้ นในฝันตามใจปรารถนาเหมาะ
กับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง แต่เมือ่ มีลกู ค้าส่วนหนึง่ บอกว่าอยากได้
บ้านส�ำเร็จเพราะไม่อยากยุง่ ยากเรือ่ งควบคุมการก่อสร้างเองกนก
จึงตัดสินใจท�ำโครงการเรือนวิลล่าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุม่ นี้ ถึงอย่างนัน้ บ้านในโครงการเรือนวิลล่า
ก็ไม่ได้สร้างจนเสร็จสมบูรณ์ แต่จะให้ลกู ค้าเข้ามาบอกว่าต้องการ
ตกแต่งภายในอย่างไร ปรับแต่งห้องได้ เพือ่ ให้ได้บา้ นทีต่ รงใจ
มากขึน้ นีค่ อื ข้อดีทกี่ รุงกวีแตกต่างจากทีอ่ นื่
จากนี้อีกไม่เกิน 3-4 ปี โครงการคอนโดมิเนียมและพื้นที่
เชิงพาณิชย์ด้านหน้าโครงการจะค่อยๆ ก่อสร้างขึ้นให้พอดีกับ
จังหวะความต้องการของตลาด เพราะอีกไม่นานจะมีอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่อย่างเซ็นทรัลพลาซาและอิเกียมาเปิดในโซนไม่หา่ งกัน
“เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ กรุงกวีจะมีชุมชนที่อยู่อาศัย
ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางสภาพแวดล้อมทีด่ ี สังคมทีด่ ี ด้วยตัวสโมสรและ
สนามกอล์ฟ สปอร์ตคลับ และจะมีสว่ น ‘Business Complex’
อยูด่ า้ นหน้าโครงการ ธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จะได้ลกู ค้าสองทาง คือ ลูกค้า
จากในโครงการและจากข้างนอก เราสร้างแรงซือ้ จากภายในและ
แรงซือ้ จากภายนอกด้วย”
แทบจะอดใจรอกรุงกวีฉบับสมบูรณ์ไม่ไหวแล้วสิ

