


 “บาน บาน” คือ ชุดหนังสือเลมเล็ก 

ที่เปนแรงบันดาลใจ สะดวกพก เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 

บาน งานทำมือ ศิลปะ และความสุขที่ไดลงมือทำ 

นำเสนอผานเรื่องราวของผูคนที่เลือกจะอยู ทำ และคิด

ในแบบที่รักที่ชอบอยางเปนตัวของตัวเอง 

 “บาน บาน” มาจากคำวา บาน 

ซึ่งเมื่อเอยถึงเมื่อไร เรามักมองเห็น “ชีวิต” 

ที่มี “ความสุข” ปะปนอยูดวยเสมอ  

 “บาน บาน” (เรียกสองครั้ง) คือการเลียนแบบ 

การเรียกซ้ำพยางคสำหรับสรรพนามหรือชื่อของบุคคล 

อันเปนที่รัก เชน ในภาษาจีน เราเรียก ปาปา มามา  

เจเจ หรือแมบางคนเรียกแทนตัวกับลูกวา แมแม 

และแมบางคนเรียกลูกดวยชื่อซ้ำสองที เชน เล็กเล็ก  

เปนตน (มีจริงนะ)

 “บาน บาน” ยังเปนสแลงที่ใชกันทั่วไป 

สื่อถึงสิ่งที่ดูสบายๆ ไมเปนทางการ ไมหรูหรา 

ทวาใหความรูสึกจริงใจและคุนเคย 

 “บาน บาน” จึงเหมาะสำหรับผูที่สนใจและใสใจ 

การดูแลตกแตงบานและสิ่งรอบกายอยางมีสุนทรียภาพ 

โดยไมยึดติดกับคานิยมของสังคมจนลืมความตองการ 

ที่แทของตน 

ตัวอย่าง



บานบานฉบับที่ ๒
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FOREWORD

 การไดรูจักใครสักคนที่ชอบแตงบานมากๆ และไดเห็นเขาหรือเธอเหลานั้น

มุงมั่นกับการแตงบานอยางเต็มที่ มักทำใหหัวใจเตนแรง ชวยเติมเชื้อไฟให 

“คนทำหนังสือแตงบาน” อยางฉันรูสึกกระปรี้กระเปรา และอยากเรงทำหนังสือ

ใหเสร็จไวๆ เพื่อจะไดรีบอวดเรื่องราวเหลานั้นกับผูอาน 

 บานประเภทที่วานี้อาจไมใช “บานสวย” ในสายตาทุกคน แตเต็มไปดวย

พลังของการรักจะแตง เปนบานของคนที่รูจักความตองการของตัวเองดีที่สุด 

และเต็มไปดวยความรูสึก “ภูมิใจนำเสนอ” ฉันเชื่อวา บานแบบนี้ละที่จะกระตุน 

“ตอมประดับประดา” อันนาจะมีอยูในมนุษยทุกเผาพันธุใหตื่นขึ้น 

และเปลี่ยนมุมมองใหเราเกิดความภูมิใจในการไดลงมือทำอะไรเอง

 นอกจากการลงมือแตงเองแลว บานทุกหลังในเลมยังมีขอจำกัดที่ทาทาย

คนรักการแตงบานเหมือนๆกันคือ ขนาดของบานที่คอนขางเล็กถึงเล็กมาก ทวา

มีขาวของจำนวนเยอะถึงเยอะมาก การจัดการใหบานดูสวยและไมรกไดตองอาศัย

ทั้งความสามารถในการจัดระเบียบและรสนิยมที่ดี ดังที่คุณจะไดเห็นตัวอยางดีๆ

ตางสไตลเมื่อพลิกผานหนานี้ไป  

 นอกจากบาน 5 หลังที่ฉันสุดแสนภูมิใจนำเสนอแลว ในเลมยังมีเรื่องราว

ของชุมชนศิลปะที่เชียงใหม ศิลปะ-ศิลปน และรานคาอารมณอุน ซึ่งเกิดจากคนที่

ลงมือทำอะไรเอง ทำอยางเต็มที่ และภูมิใจนำเสนอสูสายตาสาธารณะเชนกัน 

 อะไรที่เราทำเองยอมดีที่สุดเสมอ ไมเชื่อ...ก็ลองดู

          

                                          

ภัทรสิริ อภิชิต
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ป.ล. หลังเขียนคำนำเสร็จ ฉันรูสึกอยากหยิบกลอง

มาถายรูปสิ่งที่อยูรอบๆตัว ตามมาดวยความคิด

ทาทายตัวเองวา ฉันนาจะภูมิใจนำเสนอ

“หองของฉัน” ลงในหนังสือเลมนี้ ในแบบที่มัน

เปนอยูจริงๆ ไมจัดแจงแตงเติมอะไรเลย  

และนี่คือผลที่เกิดขึ้นตามมา >>>
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HOME 
บานและการตกแตง ซึ่งสะทอนตัวตนของผูเปนเจาของ

008 บทที ่ 1 “บานเดนประจำฉบับ” ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ธนกิตติ์ คำออน   

028 บทที ่ 2 “บานคุณโก...โกจริงๆ” ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ธนกิตติ์ คำออน 

046 บทที ่ 3 “บานเล็ก...แนว...สวย” ภาพ ธนกิตติ์ คำออน, ปยะวัฒน สินสมบูรณ

064 บทที ่ 4 “บานแฝดถวิล” ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ

084 บทที ่ 5 “บานคุณติ่ง & บานคุณติ่ง” ภาพ อภิรักษ สุขสัย, จิระศักดิ์ ทองหยวก    

   

            

                  

COMMUNITY    

ชุมชนอันเกิดจากการรวมกลุมกันของผูที่มีหัวใจเดียวกัน

106 Gallery Seescape & Friends  

ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ภัทรสิริ อภิชิต  
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CONTE NTS

    

ART    

ศิลปะของศิลปนรวมสมัยที่สราง

แรงบันดาลใจและนาจับตามอง

124 Super Summer  

ภาพ ปรัชญา จันทรคง       

A FEEL GOOD SHOP  

รานคาอารมณอบอุน บรรยากาศนารัก 

เต็มไปดวยขาวของนาใช 

130 Planeta Organica ภาพ อภิรักษ สุขสัย     

134 Spoonful ภาพ ปรัชญา จันทรคง    

138 Apostrophe’S ภาพ ปรัชญา จันทรคง    
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คุณเดน - นิรามย วัฒนสิทธ์ิ 

คุณเดน...ทำงานเขียนหนังสือ รักการอานหนังสือ และชอบสะสม
หนังสือที่สรางแรงบันดาลใจ
คุณเดน...รื่นรมยกับการใชชีวิตอยางเปนกิจวัตร เชน ทุกวันเสาร 
คุณเดนจะตื่นเชา ทำขนม ชวนเพื่อนมาบรันช ไปจตุจักร 
ไปกินกาแฟรานประจำ ไปแฮงเอาตบานเพื่อน แลวคอยกลับบาน
คุณเดน...รักการอยูบาน กับหนังสือที่ชอบ เทียนหอม ๆ ขนมอรอย 
ชาดี ๆ และเสียงเพลงคลอเบา ๆ
คุณเดน...ชอบใชภาชนะสวย ๆ ไมวาจะเปนจาน ชาม กระทะ 
ถวยกาแฟ เพราะมันคือ “ความสุขเล็ก ๆ นอย ๆ ของฉัน”
คุณเดน...ชอบกินขนมหวาน ๆ เปนอาหารเชา และเริ่มจริงจัง
กับการทำขนม แตจะทำตอเมื่อไดสูตรที่ตองการจริง ๆ เทานั้น 
คุณเดน...ทำเคกเกือบทุกวัน ที่บาน อยางมีความสุข  
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กำแพงรั้วหนาบานสีขาวโพลน ปลูกตนไมฟอรมสวยชิดแนวรั้ว เปนมุมสวนขนาดเล็กที่ดูนารักนามอง 
แลวเติมกลิ่นอายสไตลคลาสสิกดวยเอิรนปูนเปลือย  
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1111

หองทำงานตอเติมออกมาดานหนาของตัวบาน เนนสีขาวดูสะอาดตา ชั้นแบงเปนชองจัดเรียงนิตยสารที่สะสม 
ไวจำนวนมากไดเปนหมวดหมู ดูคลายหองสมุดขนาดยอมที่ตกแตงใหมีบรรยากาศสบายแบบริมทะเล
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บนชั้นโปรงติดผนังวางหนังสือคละกับของสะสม กระถางตนไม เปนวิธีทั้งเก็บทั้งโชวที่สรางความนาสนใจไดดี
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