


หากลองถามตัวเองวา “เปาหมายที่สำคัญที่สุดของการสรางบานหรือคิดอยากมีบานคือ  
อะไร” เชื่อวาคำตอบของเกือบทุกคนคือ อยากไดบานที่อยูสบาย อยูแลวมีความสุข  
แตเมื่อถึงเวลาสรางบานกันจริง ๆ เรามักใหน้ำหนักกับรูปแบบการตกแตง การเลือกวัสดุ  
ที่มีความพิเศษตาง  ๆ หรือเพลินไปกับความคิดสำเร็จรูปที่ถูกปลูกฝงคานิยมของความ  
สมบูรณแบบ จนอาจเดินเลยความตองการที่แทจริง นั่นคือ บานที่ตัวเราอยูสบาย และ  
มองขามสิ่งสามัญรอบตัวที่เคยมีประสบการณรวม เคยมีความทรงจำ และเคยมีความสุข  
ซึง่เมือ่นำมาออกแบบและจัดเรยีงองคประกอบใหมใหมรีปูแบบทีต่องตา มคีวามพเิศษตามท่ี  
ตองการ และมคีวามงามอกีรปูแบบหนึง่ กส็ามารถทำใหบานเปนบานทีอ่ยูสบายไดเชนกนั 
 สิ่งสามัญรอบตัวมิไดหมายถึงเฉพาะสิ่งของราคาถูก ของเกา หรือวัสดุเหลือใช  
แตหมายรวมถึงสิง่ทีม่อียูทัว่ไป สิง่ทีใ่ชกนัเปนปกติ ซึง่มกัมจีำนวนมาก ทำใหมรีาคาไมสงู  
จนเกินไป อาทิ หนาตางบานเกล็ด หลังคาสังกะสี กระเบ้ืองลอน เหล็กดัด ไม ไมไผ  
ปูนซีเมนต อิฐ กระถางดินเผา ทั้งยังไมอาจมองขามธรรมชาติรอบตัว แสงแดด ลม  
ตนไม วัชพืช ซึ่งเม่ือผานกระบวนการออกแบบและคิดตางแลว จะสามารถเปลี่ยนส่ิงที่  
เราเห็นวามอียูทัว่ไปจนแทบไมเหน็คณุคาใหไมธรรมดากวาทีเ่คยเปน ซึง่จะเปนอกีทางเลอืก  
ในการคิดสรางบานตอไป 
 หนังสือเลมนี้จึงไมใชบทสรุปของคำตอบและคำถามใด ๆ เพียงแตอยากเชิญชวนให  
ผูสนใจไดไตรตรองและมองสิ่งที่อยูใกล ๆ ตัว สิ่งที่เปนอยู สิ่งที่เอ้ือมสัมผัสงายโดยไมตอง  
เสียเวลา เสียพลังแสวงหา เพียงเพราะคิดวาย่ิงไดมายากย่ิงเปนที่นิยม ยิ่งราคาแพง  
แลวจะตองเปนของดีสำหรับตัวเราเสมอไป เพราะที่สุดแลวเราอาจพบวา ของสามัญ  
บางอยางก็ดีอยูแลว หรือจะเติมไอเดียใหไมธรรมดาก็ทำไดเชนกัน เมื่อเปนเชนน้ันแลว  
เราจะอยูในกรอบที่คนอื่นสรางไวทำไม มาสรางบานที่อยูสบายในแบบของคุณ และ  
เก็บเกี่ยวความสุขแสนธรรมดาท่ีลอมรอบอยูใกล ๆ ตัวเราจะดีกวา 
 

ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน 

คํ า นํ า

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

ส า ร บั ญ

บทนำ   

Design 01 Between…บานแหงบทสนทนา  
“ระหวางทาง ระหวางเวลา ระหวางคน ระหวางพื้นที่ ระหวางกิจกรรม และอีกหลายระหวาง  

ลวนเกิดบทสนทนาที่หลากหลาย และรวมกันเปนบานหลังนี้ที่มีชีวิตชีวา” 

Design 02 Breathable House “ชองวาง” เชื่อมถึงกัน  
 “ปรับปรุงบานเกาสองหลังที่อยูติดกันใหกลายเปนบานโมเดิรนทรอปคัลที่เย็นสบายอยูใตรมไม  

แทรกดวย ‘ชองวาง’ ที่ทำใหยิ่งใกลกัน” 

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

ส า ร บั ญ

 
Design 03 My Minimum Space นอย ๆ พอดีตัว  

 “บานของสถาปนิกที่ใชตัวเองเปนมาตราสวนในการกำหนดพื้นที่ใชงานใหพอดีตัว”    

Design 04 Humble Modern Design ซึมซับธรรม (ะ) ชาติ  
 “หากการใชชีวิตในเมืองใหญที่ความเจริญกำลังกลืนกินความสุขในหัวใจ  

ลองลด ละ ความคุนชินเดิม ๆ แลวมาเปดรับความสุขจากสายลมเย็นพัดมาไลผิว ความสุขจาก  
การเห็นใบไมไหว และอีกหลายความสุขแสนธรรมดา ที่ขึ้นบีทีเอสและตอเรือขามฟากมาสัมผัสได” 

 
Design 05 Thai Space ไทย ๆ เรียบงาย  

 “การสรางบานที่มีโจทยแควา ‘สรางบานใหพอกับแม...’  
แตครอบคลุมความหมายมากมาย” 

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

ส า ร บั ญ

Design 06 Transitional Space ปดแตโปรง แคบแตสบาย  
 “บานทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่สรางในพื้นที่จำกัด ทำผนังทึบปดลอมโดยรอบ  

แตกลับโปรงสบายเพราะมีทองฟาเปนของตัวเอง” 

Design 07 Renewable Thinking เผยเสนห  
 “ปรับปรุงหองพักเกาอายุกวา 20 ปใหเปนโฮมสตูดิโอเวิรคชอป เผยใหเห็นเนื้อแทวัสดุที่มีเสนห  

โดยไมปรุงแตง ผสานไอเดียการนำวัสดุเหลือใชมาประยุกตใหเหมาะกับหองพักสไตลคนเมือง” 

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

ส า ร บั ญ

Design 08 Prebuilt Wooden House บานไมไมธรรมดา 
“บานไมถอดประกอบที่คิดตอยอดจากภูมิปญญาของคนที่อยูกับแหลงไมสัก 

ผสานเทคนิคงานไมเขากับการรูจักธรรมชาติของไมสักอยางถองแท  
เพื่อใหแตละสวนของบานมีความสวยงามและใชไมไดอยางคุมคา” 

Design 09 Rebuilt House บานเกาเกิดใหม 
 “บานไมที่ผสมผสานลักษณะทองถิ่นเขากับกราฟกเท ๆ ซึ่งเกิดจากการรื้อบานไมหลังเกา  

แลวสรางใหม โดยมีโจทยวา ใหใชไมเกาทุกชิ้นโดยไมทิ้ง และไมใชไมใหมเลยสักชิ้นเดียว” 

ขอบคุณ  

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

01 ฉากบังแดดไมเลื้อย ออกแบบ Hideo Kumaki Architect Office ภาพ www.designboom.com / 02 ซุมตนไม ออกแบบ Studio KG ภาพ www.apartmenttherapy.com /   
03 โคมไฟจากเคร่ืองครัวเกา ภาพ www.veraclasse.com / 04 งานศิลปะที่ใชโคมไฟบริจาคมาตกแตงถนนในกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ออกแบบ Beforelight ภาพ  
www.designboom.com / 05 เปลี่ยนชิ้นสวนจักรยานเปนที่แขวนของ ภาพ www.creativemove.com / 06 ที่พันดายจากตัวหนีบผา ภาพ heatherjslife.blogspot.com / 07 เกาอี้  
ดีไซนตอยอดจากเกาอี้พลาสติก ภาพ www.furniturefashion.com / 08 Bow Bins ออกแบบ Cordula Kehrer ภาพ ensuiteblog.blogspot.com / 09 บานพักสังกะสีใน  
ประเทศแอฟริกาใต ออกแบบ Architecture for a Change (AFAC) ภาพ www.designboom.com / 10 ชุดครัว ออกแบบ Studio Rygalik ภาพ desireecasoni.com / 11 บาน  
จากหนาตางเกา ออกแบบ  Lilah Horwitz ภาพ  inhabitat.com, oldworldgrange.tumblr.com /  12  โคมไฟ  + ที่แขวนหมวก ออกแบบ  Philippe Starck ภาพ  

desireecasoni.com / 13 ที่ล็อกจักรยานตนไอวี่ ออกแบบ Sono Mocci ภาพ www.besportier.com 
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ตัวอย่าง



สิ่งสามัญที่ไมธรรมดา 

สิง่สามญัทีคุ่นเคยซึง่เหน็ไดทัว่ไป อาจทำใหมองผานคณุคาและความงามทีม่จีนไมคดินำมาใช  
ประโยชน ทัง้ทีเ่ปนของใกลตวั มปีระโยชน และใชงานไดด ี เพยีงแคเรานำมาออกแบบใหม  
หรอืจดัเรยีงองคประกอบใหมใหสวยงามและใชงานไดดขีึน้ กจ็ะเปลีย่นสิง่สามญัใหไมธรรมดา  
และนำมาเปนสวนหนึ่งของบานไดอยางไมขัดเขิน ลองมาดูตัวอยางวัสดุและของตกแตง  
ที่พบเห็นไดทั่วไป ซึ่งเม่ือนำมาออกแบบใหมจะทำใหเห็นความงามในอีกรูปแบบหนึ่ง 

ORDINARY 
EXTRA 

 ตกแตงผนังดวยการใสลูกกรงเซรามิก 
หลากสีในชองผนังปูนขัดมันใหเสมือน 

เปนงานศิลปะ
The Artel Nimman

 ใชกระเบื้องลอนโปรงแสงกรุทั้งหลังคา 
และผนัง เปนไอเดียด ีๆ สำหรับหอง 

ที่ตองการแสงสวาง
ออกแบบ Tato-Architects

ภาพ thelayer.me

ลูกกรงบันได  ลูกกรงไมเกาตอสลับกับทอนไม  
ทำเปนผนังกันตก

บาน ผศ.ศุภชัย ศาสตรสาระ

 ทำผนังโปรงดวยลูกกรงไมคละแบบ  
แลวทาสีดำใหกลมกลืนกัน

บูธนิตยสาร room งานบานและสวนแฟร 

Midyear 2013

 นำแผนหลังคาสังกะสีเกาขึ้นสนิม 
มาตกแตงผนังอาคารใหสวยงาม 

โดดเดน
ออกแบบ Raffaello Rosselli 

ภาพ www.banidea.com

กระเบื้องหลังคา 

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

 นำเหล็กดัดมาติดผนังแลวฉาบปูน 
ในชองวางใหเต็ม กลายเปนผนังตกแตง 

ที่สวยงาม
The Artel Nimman

 ลองเปลี่ยนหนาตางบานเกล็ดมาไว 
ดานลางหนาตางไมก็ดูไมเชย 

และยังเปดระบายอากาศไดตลอดเวลา
บาน Mr. Ng Sek San

 ทำลายกราฟกบนผนังดวยปูนซีเมนต 
ผสมสี ทำใหผนังไมตีซอนเกล็ด 

ดูรวมสมัยมากขึ้น
บานคุณฉานรัตน การัตน

 นำเหล็กดัดที่รื้อจากบานเดิมมาทำซุม 
ไมเลื้อย แถมยังกันขโมยปนเขามาไดดวย

บานคุณสลิล โชติปทุมวรรณ -

คุณพหลไชย เปรมใจ

 ทำหนาตางบานเกล็ดยาวถึงพื้น 
แลวใชกระจกใสและกระจกฝาสลับกัน 

เปนแพตเทิรน
TEN house bangkok

 ทำผนังกั้นหองใหเปนประตู 
โดยใชไมวงกบประตูเกาตีเปนจังหวะ 
โชวลายและสีเนื้อไมธรรมชาติ

บานคุณสิริศักดิ์ พิทักษ

เหล็กดัด 

หนาตางบานเกล็ด 

ผนังไม 

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

 ทำผนังซีเมนตขัดมันเซาะรองใหมีขอบ
คมชัดและลึกกวาปกติ ทำใหแตละผืน 

ดูแยกแผนกันชัดเจน
บานคุณประภาส สุธาอรรถ

 ทำผนังหองน้ำดวยไมไผสานธรรมดา 
ก็ทำใหหองน้ำระบายอากาศได 

แตยังคงเปนสวนตัว
Soneva Kiri by Six Senses เกาะกูด

  ปูพื้นดวยกระเบื้องเซรามิกมือสอง 
ราคาแคแผนละ 50 สตางค 

แตอาศัยการเลือกสีและปูแบบคละสี 
ก็ทำใหดูสวยไดเชนกัน
บาน ผศ.ศุภชัย ศาสตรสาระ

 ตกแตงผนังใหมีเท็กซเจอรลายไมแบบ 
ดวยการนำแผนไมมานาบลงไป 

ขณะที่ปูนยังไมแหง
บานคุณสิริศักดิ์ พิทักษ

 ไมไผมีทั้งความแข็งแรงและยืดหยุน 
จึงทำไดทั้งโครงสรางรับน้ำหนัก 

และใชเปนสวนตกแตง
Soneva Kiri by Six Senses เกาะกูด

 ตกแตงประตูดวยเศษกระเบื้องคละลาย  
ทำใหดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ

The Artel Nimman

ไมไผ 

ผนังปูน 

กระเบื้องเกา 

ตัวอย่าง



- design -

B E T W E E N . . .

เจาของ ผศ.ศุภชัย ศาสตรสาระ 
เรื่อง ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน ภาพ ธนาวุฒิ โชติประดิษฐ สไตล ธัญญานันท ศรีชัยวรรณ 

บานแหงบทสนทนา 

“ระหวางทาง ระหวางเวลา ระหวางคน ระหวางพื้นที่  
ระหวางกิจกรรม และอีกหลายระหวาง  
ลวนเกิดบทสนทนาที่หลากหลาย  

และรวมกันเปนบานหลังนี้ที่มีชีวิตชีวา” ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

หากทุกสิ่งสามารถส่ือสารกันเปนคำพูดได ก็คงจะมีบทสนทนาระหวางกันมากมาย แตถึงแมไมไดสื่อสาร  
เปนคำพูด กม็กีารส่ือสารและการแสดงออกรปูแบบอืน่  ๆแทน เพยีงมพีืน้ทีแ่ละมคีนรบัรูรบัฟง ซึง่การกอเกดิ  
บานหลังนีข้องอาจารยตู - ผศ.ศภุชยั ศาสตรสาระ ศลิปนและอาจารยประจำสาขาจิตรกรรม คณะวจิติรศลิป  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม กเ็กดิจากการแลกเปลีย่นทศันะและสนทนาระหวางเจาของบานกับผูออกแบบ กบัชาง  
กับเพ่ือน ๆ พี่นองศิลปน นักคิด นักเขียน เพื่อสรางบานน้ีใหเปนพื้นที่ที่จะกอใหเกิดบทสนทนาตอ  ๆ กันไป 
 ยานวัดร่ำเปง จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนที่มีศิลปน นักคิด นักเขียนมาสรางบานอยูในยานนี้  
หลายคน อีกทั้งยังใกลกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งเปนที่ทำงานของอาจารยตู จึงเลือกสรางบานบนพื้นที ่ 
เกอืบ 180 ตารางวา โดยออกแบบใหบานอยูดานหลงัสดุของทีด่นิ และทำดานหนาเปนหอศิลป Rumpueng  
Loudspeaker Art Space Community ซึ่งอาจารยตูตั้งใจอยากใหเปนอีกชุมชนที่คนมาทำกิจกรรมรวมกัน  
เปนสตูดิโอทำงาน และที่พักของศิลปนแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ บางครั้งก็ใชเปนที่สอนหนังสือ ดาน  
หนาสดุจะเปดเปนรานกาแฟ และในอนาคตจะมคีนมาทำสถานวีทิยชุมุชนทีน่ี ่ เมือ่พืน้ทีเ่อือ้อำนวย จงึเกดิ  
บทสนทนาแลกเปลีย่นทศันะของเพ่ือนพีน่องศลิปนอยูบอย ๆ อาจารยตูตัง้ใจใหพืน้ทีท่กุสวนมคีวามตอเนือ่งกัน  
ไมปดกั้น รวมถึงตัวบานซึ่งอยูดานหลังหอศิลปก็เปดรับมิตรผูมาเยือนอยูเสมอ แมอาจดูไมเปนสวนตัว  
อยางบานทั่วไป แตทุกสิ่งทุกกิจกรรมที่เกิดทำใหบานหลังนี้เต็มไปดวยความสุข 
 ความรูสึกแรกเม่ือเห็นคือบานสีขาวสองชั้นหลังนี้มีกลิ่นอายแบบยอนยุค แตอาจารยตูบอกเราวา  
ไมไดชอบสไตลยอนยคุแบบนี ้ จรงิ ๆ ชอบความทนัสมยั แตงบประมาณจำกัด จงึเลอืกใชของเกามาตกแตง  
และใชเปนสวนประกอบของบาน โดยออกแบบตัวบานอยางเรียบงายเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมธรรมดา แลวเพิ่ม  
รายละเอยีดเขาไปตามกำลงัทีท่ำได อยางกระเบือ้งปูพืน้ก็ใชกระเบือ้งเกรดบ ี ใชประตหูนาตางไมเกา โคมไฟเกา  
เฟอรนเิจอรกเ็ปนของเกา นำแตละชิน้มาประกอบกัน แมของตกแตงบางอยางอาจารยไมไดชอบเปนสวนตวั  
แตกซ็ือ้มาเปนตนทนุไอเดยีในการทำงานศลิปะ ซึง่ของเกาเหลาน้ีถาไมไดใชกเ็หมอืนตายไปแลว แตพอนำมา  
ประกอบใหม จดัวางใหม กก็ลบัมชีวีติอกีครัง้ ดวยขอจำกัดเหลานีจ้งึทำใหบานเรียบ ๆ เกิดความนาสนใจขึน้ 
 ชัน้ลางของบานเปนหองโถงโลง ไมมผีนงัแบงกัน้ ใชการจัดวางเฟอรนเิจอรแบงพืน้ทีใ่ชงานสวนตาง ๆ  
โถงดานหนาวางมานัง่ยาวและเกาอีเ้ปนทีน่ัง่เลนและรบัแขก และถัดเขามาวางเตยีงนอนไมเกาสลกัลาย ชัน้บน  
ของบานเปนทีน่อนแขก สวนครวัอยูภายนอกระหวางบานกบัหอศลิป ทำเปนครวัและเคานเตอรบารไปในตวั  
มีลานกลางแจงที่ใชเปนลานเสวนา กิน ดื่ม พูดคุย ซึ่งเปนมากกวาที่ทำครัวและท่ีกินขาว แตไดปรุง  
ไดดื่มด่ำไปพรอม ๆ กับบทสนทนาหลากรส  
 บริเวณหนาบานมีปายไมเขียนเปนชื่อบาน “Edelweiss” ซึ่งอาจารยตูอธิบายความหมายวา “เปน  
ชื่อดอกไมชนิดหนึ่งที่ขึ้นสองทวีป มีความหมายถึงความรัก สันติภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค  
ความหวงั เปนความปรารถนาใหบานมคีวามสุข มชีวีติ ไมใชแคกลองสีเ่หลีย่ม สามารถเปนเวท ี เปน  
โรงละคร และเปนที่นอนได ไมไดจำกัดตัวเองเปนหอง  ๆ แตมีพื้นที่ใหปรับเปลี่ยนได ทำใหเกิด  
บทสนทนาตลอดเวลา ไมวาคนกับตนไม กบัอากาศ และทำใหความสขุกอเกดิขึน้ในใจ” ซึง่บทสนทนา  
เหลานีถ้าไมหยดุฟง กเ็ปนแคคลืน่เสยีงธรรมดา แตเมือ่ฟง คดิ และมกีารโตตอบ กจ็ะเกิดผลที่คาดไมถงึ  
พื้นที่บานธรรมดา ๆ หลังนี้จึงพรอมจะเปนเครื่องกระจายบทสนทนาเหลานั้นใหดังกองไปถึงใจผูคน 

อาจารยตูชอบสีขาว จึงทำบานโทนสีขาวสะอาดตา ดานหนาบานเปนลานและเฉลียง ใชประตูบานเฟยมที่สามารถ  
เปดไดกวาง ทำใหพื้นที่ภายในบานและลานหนาบานตอเนื่องกัน จึงสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกิจกรรมไดหลากหลาย 

ตัวอย่าง



ดานหนาทางเขาบานเปนหอศิลป Rumpueng   
Loudspeaker Art Space Community ที่เปดรับ  
การแสดงออกของชุมชน ทำทางเดินผานสนามหญา  

เขาไปสูดานหลังที่เปนบานของอาจารยตู 

ตัวอย่าง



[  สิ ่งสามัญที่ไมธรรมดา  ]

อาจารยตู ศิลปน Happening Art และ   
Installation Art ที่ทำงานกับชุมชนและวัฒนธรรม 

ตัวอย่าง
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