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Skyscraper

แม้ รู ป แบบเมื อ งในทศวรรษนี้ จ ะเต็ ม ไปด้ ว ย
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งระดั บ ไฮเอนด์ อ ยู ่ ทั่ ว ทุ ก มุ ม เมื อ งก็ ตาม
แต่ ในส่วนลึกจิตใจมนุษ ย์ทุกคนนั้น ต่างก็ถวิลหา
ความร่ ม รื่ น อั น น่ า อภิ ร มย์ ห รื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ
มากที่สุด ซึ่ง Urban Skyfarm แห่งนี้ เป็นผลงานจาก
Aprilli Design Studio ที่ ต อบโจทย์ ค นเมื อ งได้
อย่างตรงจุด ด้วยขนาดพื้นที่ 157,800 ตารางเมตร
โดยรูปทรงอาคารถูกดีไซน์ในรูปของต้นไม้ขนาดยักษ์
พืน้ ทีร่ ะเบียงทุกชัน้ ถูกตกแต่งเป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก
เพื่อให้รูปลักษณ์ที่มองจากภายนอกเปรียบเสมือน
ใบไม้ ที่ แ ผ่ อ อกมาตามล� ำ ต้ น อย่ า งร่ ม รื่ น พื้ น ที่ ใ น
อาคารยังถูกจ�ำลองเป็นสวนย่อส่วนเพื่อปลูกพืชผัก
ผลไม้ และขายอาหารออร์แกนิคทีไ่ ด้จากผลผลิตภายใน
อาคาร อีกทัง้ ในด้านฟังก์ชนั ยังโดดเด่นไปด้วยระบบระบายอากาศแบบหมุนเวียนรอบทิศ ระบบส่งจ่ายน�้ำ
ส�ำหรับปลูกพืช และระบบของแสงทีค่ ำ� นวนถึงการตก-

กระทบต่อแสงแดดที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตของพืช
ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนเี้ อง อาคารแห่งนีจ้ งึ เป็นอีกหนึง่
ผลงานที่ให้ความรู้สึกราวกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
โดยสมบู ร ณ์ ท่ า มกลางเมื อ งหลวงอั น วุ ่ น วาย
ในยุคปัจจุบัน

the trees. Space in the building has been modeled
as a miniature garden to grow vegetable fruit and
organic food product serived from the building. The
function also prominent in the field of ventilation
system surround and water supply system for the
plant and optical system calculate the incidence

Even the city theme in this decade will be filled

of sunlight effect to the growth of plants as well for

with high-end building across all molecular corner

this reason this building is the great work that feels

of the city. But deep in the human mind everyone

completely natural as if in the middle of the bustling

the trees were a pleasant nostalgic or something

capital of the modern day.

as natural as possible. Urban Skyfarm result of
the capital aprilli design studio to meet people on

All images courtesy of aprilli design studio

the spot. This size 157,800 sq.m. The building is

www.aprilli.com

designed in the shape of giant tree. Terraces on
each floor is decorated as a small garden to look at
the outside like leaves spread out along the trunk of
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Urban Skyfarm

