


 “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 
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FOREWORD

 ในหนังสือ “บาน บาน” ฉบับที ่๑ นี้ ฉันไดเดินทางออกจาก 
กรุงเทพฯ เพื่อไปเห็นวิถีชีวิตและแนวคิดซึ่งตางไปจากที่คุนเคย 
จังหวะชีวิตของคนเมืองเล็กนั้นเชื่องชากวาในเมืองใหญ วิธีที่ผูคน 
สรางสรรคงานหรือดื่มด่ำกับความสุขระหวางวันจึงไมตองแขงกับเวลา 
เปนความสุขที่เกิดจากความคอยเปนคอยไป ทวาอยูยืน
 ผูคนที่เราไปพบเจอมานั้น สวนมากเปนคนพลัดถิ่น 
ที่มาตกหลุมรักทองถิ่นใหมดวยเหตุผลและแรงจูงใจตาง ๆ กัน 
หลายคนเปนคนจากเมืองใหญที่มาตกหลุมรักเมืองเล็ก 
แตทุกคนมีสิ่งหนึงเหมือนกันคือ มีศิลปะและเวลาเปนเพื่อน 
 ศิลปะนั้นมีอยูรอบตัว ทั้งยังเปนสิ่งที่เราสามารถสรางสรรคได 
ดวยมือของเราเองตลอดเวลา หากเราเหน่ียวนำศิลปะเขามาเปนสวนหน่ึง 
ของการดำรงชีวิต นาจะชวยใหเกิดสุนทรียภาพกับตัวเอง และยังเปน 
แรงบันดาลใจใหผูคนรอบขางอีกดวยอยางเปนอัตโนมัติ
 ลองมาดูตัวอยางจากเรื่องราวและผูคนใน “บาน บาน” เลมนี้ 
แลวจะพบวา เมื่อเรามอบศิลปะและเวลาใหตัวเองแลว ผลที่ไดนั้น 
เปนอยางไร

                 ภัทรสิริ อภิชิต
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PLACE    สถานท่ีใด  ๆ ซ่ึงเปนตัวอยางอันดีในการออกแบบและตกแตง...ไมใชบานก็เหมือนบาน 
008 บานมะกอก  ภาพ อภิรักษ  สุขสัย  สไตล สมบุญ  กริ่งไกร 
038 La Vallée ภาพ ปรัชญา จันทรคง,  ปยะวัฒน  สินสมบูรณ,  ภัทรสิร ิ  อภิชิต                   
048 บานหนอยนอนมวน  ภาพ ปรัชญา  จันทรคง  สไตล สมบุญ  กริ่งไกร   

HOME+WORK ชีวิต งาน และบาน ของบุคคลที่สรางแรงบันดาลใจ 
024 ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ, ภัทรสิริ อภิชิต         
062 มิยูกิ ชิมาดะ ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ, ภัทรสิร ิ อภิชิต        
          

ART+STUDIO ศิลปะ ศิลปน และสถานที่ ซึ่งเขาและเธอใชสรางสรรคงาน 
078  ทาคุจิ โคโนะ  ภาพ ปรัชญา  จันทรคง,  ปยะวัฒน  สินสมบูรณ               
084  Chin Clay  ภาพ ปรัชญา  จันทรคง,  ปยะวัฒน  สินสมบูรณ               
090    ลูกกา ดีไซน สตูดิโอ  ภาพ ปรัชญา  จันทรคง,  ปยะวัฒน  สินสมบูรณ           
094  โมโมโกะ  โทดะ  ภาพ ปรัชญา  จันทรคง,  ปยะวัฒน  สินสมบูรณ    
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COMMUNITY ชุมชนอันเกิดจากการรวมกลุมกันของผูที่มีหัวใจเดียวกัน
100 เวิ้งมาลัย ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ        
                                  
HOME บานและการตกแตง ซึ่งสะทอนตัวตนของผูเปนเจาของ
118 สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ    
                    
FOOD อาหารอิ่มใจ ทำไดงายๆ กินกันเองไดที่บาน
128 Kissa ภาพ ภัทรสิริ อภิชิต   

SHOP  รานคาตกแตงดีและมีของดีที่นาไปเยือน 
132 จินนาลักษณ ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ, ภัทรสิริ อภิชิต       
            
THINGY สิ่งของในครอบครองสะทอนรสนิยมอันดีของใครคนหนึ่ง
136 อะไรอยูในตูของมาลัย สัญกาย ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ปยะวัฒน สินสมบูรณ      
            
MARKET พื้นที่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผูคน กิจกรรม และสิ่งของที่นาสนใจ
140 งานมหกรรมชนเผา ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ภัทรสิริ อภิชิต  
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“มาอยูกลางปากลางดอยอยางนี้ 
อยูไดเพราะมีอะไรทำ
วาดรูป ทำงานศิลปะของเราไป
ถาไมมีอะไรทำอยูไมไดหรอก สเปซมันกินคน”
      
       ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
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 ยอนกลับไปเมื่อเกือบยี่สิบปกอน คุณโอลีฟ - สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน  
มีโอกาสไปเท่ียวเกาะกูด จังหวัดตราด คร้ังแรก การเดินทางในสมัยน้ันยังไมสะดวกนัก  
ตองอาศัยนั่งเรือประมง ใชเวลากวาหาชั่วโมง ทวาบรรยากาศเมื่อแรกพบนั้น 
เปนยามเชาที่เงียบสงบ ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ หมอกจาง ๆ ลอยขึ้นจากผิวน้ำ 
เปนภาพในความทรงจำท่ีงดงามราวกับสวรรคบนดิน และไมวาดวยโชคชะตาหรือฟาลิขิต 
วันนั้นบนเกาะมีพิธีบวงสรวง คุณโอลีฟจึงถือโอกาสไปรวมพิธีฝากเนื้อฝากตัว 
ดวยความรักการเที่ยวทะเลเปนชีวิตจิตใจและฝนอยากเปนเจาของรีสอรตเล็กๆ 
ริมทะเลสักแหง กลายเปนจุดเริ่มตนใหชีวิตของคุณโอลีฟผูกพันกับเกาะกูดมาตลอด 
เปนเวลากวาสิบปแลว

บานมะกอก เดอะเก็ทอะเวย
เกาะกูด จังหวัดตราด

โทรศัพท 08-1643-9488, 08-8203-0699
www.bannmakok.com
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หนาตาของ “บานมะกอก” ที่ไดแรงบันดาลใจจากบานชาวประมงและบานคนขายไมเกา 
เนนการเปดโลงใหผูมาพักสัมผัสธรรมชาติไดอยางใกลชิดและรูสึกเปนสวนตัว
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บรรยากาศรอบๆ “บานมะกอก” ไมวาจะอยูมุมไหนก็สามารถมองเห็นคลองและปาโกงกางที่อุดมสมบูรณ ระเบียงไม 
ขนาดใหญถูกนำมาใชหลายจุดเพื่อเชื่อมพื้นที่ภายในกับภายนอกอาคารใหตอเนื่องกัน กลายเปนมุมพักผอนแสนสบาย
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