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  หลายคนเปรยีบบานคลายกบัคนรกั ซึง่มสีวนถกูอยูหลายขอ หนึง่ในนัน้คือ ยิ่งคลุกคลีนานวันเขาก็ยิ่งรัก แตในขณะเดียวกันก็เห็นขอดีขอเสียมากขึ้น เชนเดียวกับบาน เมื่ออยูไปสักระยะจึงจะเห็นปญหา ทั้งจากการออกแบบ การติดตั้ง และการเลือกวัสดุ แมอยากเปลี่ยนใหมก็ทำไดยากเต็มที ซึ่งคงจะ ดีกวาถาเราไดเห็นวิธีการและทางเลือกหลาย  ๆ  อยาง เพื่อจะไดเลือกสิ่งตาง  ๆ ใหเหมาะกับตัวและบานไดตั้งแตตน
 หนังสือ Home & Material Design ซ่ึงเปนเลมแรกในชุด Home Design Series มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบบานและวัสดุสรางบานตั้งแตพื้นจนถึง หลังคา ซึ่งมุงหวังใหผูอานไดเห็นแนวทางการเลือกวัสดุตาง  ๆ ที่สำคัญคือ การนำไปใชและออกแบบไดอยางเหมาะสม เพื่อใหไดบานที่เขากับตัวเรา และ ลดโอกาสการเกิดปญหาในอนาคตไดตั้งแตเริ่มตนสรางบาน                   ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน
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SEQUENT SPACE เชื่อมระหวางกัน     08 IDEA BOX บานกลองซอนกล      28 OPEN MIND สัมผัสธรรมชาติ      48 NATURAL MODERN จุดบรรจบของมุมมอง    68 AESTHETIC LIVING ความนัยในความงาม    88  

 

 

CONCRETE ปูนซีเมนต      110 WOOD ไม        116 STONE หิน        122 METAL โลหะ        130 TILE กระเบื้อง        132 EPOXY อีพ็อกซี่       138 BRICK WALL ผนังอิฐกอ      140 SURFACE วัสดุปดผิว       144 PANELING & BOARD วัสดุแผนเรียบ     146 CEILING ฝาเพดาน        150 DOOR & WINDOW ประตูหนาตาง     154 GLASS กระจก        160 SUN SHADING กันสาด & ระแนง     166 ROOF หลังคา        170 INDEX        176 
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บานเปนภาพสะทอนของชีวิตท่ีกอเกิดจากหลายองคประกอบ 
เริ่มจากความตองการของผูอยูอาศัย ผสานการออกแบบ 
ของสถาปนกิและนักออกแบบภายใน ถายทอดผาน “ทีว่าง” 
(space) สไตล และการใชวัสดุ เพ่ือใหตอบสนองการ 
ใชงานและบงบอกตัวตนของผูอยูอาศัย เชนเดียวกับบาน 
5 หลังนี้ที่แสดงใหเห็นการออกแบบบานในปจจัยที่แตกตาง 
กนั และเปนแรงบนัดาลใจในการอยูและออกแบบบานอยาง 
มีดีไซน
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เชื่อมตอแนวคิดเรือนไทยกับบานสมัยใหม 
หองกับหอง และคนกับครอบครัว

เจาของ ครอบครัวเลิศวิโรจนกุล ออกแบบสถาปตยกรรม ธัชพล เลิศวิโรจนกุล, ปวียธิดา วงศดีธนรักษ์, วรนล สัตยวินิจ
ตกแตงภายใน Storage Studio โทร. 0-2266-3610 <www.storage-studio.com>

เรื่อง ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน ภาพ สิทธิศักดิ์ น้ำคำ สไตล ภควดี พะหุโล
ภาพประกอบ คณาธิป จันทรเอี่ยม
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a 

b 

c 
ขอดีของชานไมกลางแจง
เชื่อมระหวางบานที่ชั้น 2 คือ
ใหมุมมองที่เปดโลงและ
เปนสวนตัวมากกวาชั้นลาง
โดยออกแบบเปนพื้นไมปูบนพื้น
คอนกรีตที่ทำระบบระบายน้ำไว

ออกแบบโครงหลังคาเหล็กพาดยาวเชื่อมระหวางสองหลัง
เพื่อใหพื้นที่เปดโลงดูอบอุนมากขึ้น โดยมุงแผนพอลิคารบอเนต
พรอมติดตั้งระแนงเหล็กสลับระแนงไฟเบอรซีเมนต

ทำระเบียงยื่น 3 เมตร
โชวโครงสรางเหล็ก

ที่ดูเบา และทำผนัง
ระแนงไมมะคาตีเวนรอง
ชวยบังตาใหหองนอน 
ซึ่งสามารถเปดโลงได 
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 หนึ่งสิ่งที่สำคัญในการออกแบบบานคือ การสราง- 
สรรคสเปซ (Space) ใหสงเสริมและสอดคลองกับพฤติกรรม 
ผูอยูอาศยั และในทางกลบักนั พฤตกิรรมกเ็ปนสิง่กำหนด 
สเปซดวยเชนกัน เมื่อ  คุณธัชพล เลิศวิโรจนกุล ซึ่ง 
เปนสถาปนิก จะสรางบานสำหรับครอบครัวใหญท่ีมีคุณพอ 
คุณแม ครอบครัวพี่ชาย ครอบครัวคุณธัชพลเอง และ 
นองชาย อยูรวมกัน จึงใชแนวคิดของสเปซเรือนไทยเดิม 
ที่เปนเรือนยกใตถุนสูง แตละเรือนเชื่อมดวยชานกวาง 
มีซุมประตูทางขึ้นและผนังบังตาลอมรอบ มาใชในการ 
ออกแบบบานสไตลโมเดิรนทรอปคัลในยานวิภาวดี พื้นที่ 
ใชสอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยรวมออกแบบกับ 
คณุปวยีธดิา วงศดธีนรกัษ และ คณุวรนล สตัยวนิจิ 
ตกแตงภายในโดย Storage Studio 
 แมภายนอกจะเปนบานกลองไมมีหลังคา แตเมื่อ 
เขามาสัมผัสพ้ืนท่ีภายในก็ใหความรูสึกอบอุนอยางเรือนไทย 
ซึ่งคุณธัชพลไดเลาถึงการออกแบบวา “ที่ดินมีลักษณะ 
แคบยาว จึงออกแบบชั้นลางใหโลงเปนเสมือนใตถุนบาน 

ใชเปนที่จอดรถและสวนบริการ แลวยกพื้นที่ใชงานหลัก ๆ 
อยางหองนั่งเลน หองรับแขก หองรับประทานอาหาร 
ใหเริ่มที่ชั้น 2 และมีชานไมใหออกมาเดินเลนพักผอนได 
ซึง่คณุพอคณุแมชอบมาก เพราะสามารถเดนิไดทัว่ ดโูลง 
สบายเพราะสูงพนระดับรั้วมาแลว และใหความรูสึกเปน 
สวนตัว ผมชอบสไตลเรียบ ๆ ใชวัสดุที่ดูทรอปคัล เชน 
ไมและหิน มีการออกแบบสเปซใหตอเน่ืองกันท้ังในแนวต้ัง 
ระหวางชั้นและแนวนอนระหวางหองกับหอง” 
 ตัง้แตเริม่ออกแบบ ทำแบบกอสราง จนถงึการเลอืก 
ผูรับเหมา ใชเวลารวม 3 ป และกอสรางอีก 2 ปจึงแลว 
เสร็จ คุณปวียธิดาไดเลาถึงการกอสรางวา “โครงสราง 
บานเปนระบบเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการใชโครง- 
สรางเหล็กในหลายสวน อยางชวงหลังคาที่พาดยาวเชื่อม 
ระหวางบาน เพ่ือใหดเูช่ือมตอกันและสรางสเปซภายนอก 
ใหมีการปดลอมดูอบอุนมากขึ้น ซึ่งความชำนาญของผู 
รบัเหมามสีวนชวยในการตดิตัง้และกอสรางมาก เชน การ 
เผื่อระยะแอนตัวของโครงเหล็ก อยางหลังคาที่พาดยาว 
ตองทำใหแอนขึน้เลก็นอย เมือ่เวลาผานไปสกัระยะ เหลก็ 
ก็จะแอนตัวลงมาในระดับที่พอดี”
 แมชานบานจะเปนพื้นที่โลง  ๆ  ที่ใชเชื่อมตอระหวาง 
บาน แตกไ็ดกลายเปนใจกลางของบานหลงันีท้ีเ่ชือ่มความ 
สัมพันธของพอแม พี่นอง และลูกหลานใหใกลชิดกัน 
ซึ่งเปนสเปซที่ทำหนาที่เชนเดียวกับชานของเรือนไทยใน 
สมัยกอน

การใชไมทำใหบานดูอบอุน 
ภายนอกบานใชไมมะคา 
เพราะชอบสีและลายไม 
อีกทั้งไมยืดหดตัวมาก 
สวนภายในบานใชไมสัก 
ที่มีลายสวยงาม
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โถงทางเขาของบานคุณพอคุณแม  
เปนโถงกระจกกั้นดวยผนังไม 
ที่ออกแบบเปนประตูบานสูง 
ใหเปด - ปดได และมีทางเดิน 
แบบมีหลังคาคลุมเชื่อมไปยัง 
บานแตละหลัง
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