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ROOM TO ROOM 

เจ้าของ - ออกแบบ คุณอรพรรณ สาระศาลิน - David Schafer www.studiomake.com โทร. 0-2528-6212
 เร่ือง Mone ภาพ ดำรง, นันทิยา สไตล์ ประไพวดี 

บ้านหลายชีวิต

Foreseen 
the UnForeseen

คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่า  “บ้าน” ล้วนเกิดจากส่วนผสมแห่ง  
กาลเวลา  อาจเป็นความฝันจาก “อดีต”  ความต้องการใน  
“ปัจจุบัน”  หรือความคาดหวังสำหรับ “อนาคต” ที่หลอมรวมกัน  
ในสัดส่วนที่แตกต่าง  เมื่อวันเวลาผันผ่านไป  บ้านจะยังคง  
ยืดหยัดรับทุกความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายของชีวิต  
ได้อย่างไร  บางที...บ้านหลังนี้อาจมีคำตอบ 
  บ้านร่วมสมัยหลังกะทัดรัดของครอบครัวสถาปนิก  คุณ


อิ๋ม  -  อรพรรณ
 สาระศาลิน  และ คุณ
 David
 Schafer  เกิด  
จากการผสมผสานแรงบันดาลใจจากอดีตเข้ากับโจทย์ของ  
วิถีชีวิตปัจจุบัน  และการวางแผนสำหรับความไม่แน่นอน  
ในอนาคต  จุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว  
ทั้งคู่ตัดสินใจย้ายจากสหรัฐอเมริกากลับมาเพื่อตั้งสตูดิโอ  
สถาปนิก  Studiomake  ตามที่เคยตั้งใจไว้  สตูดิโอที่ประกอบ  
ด้วยส่วนออฟฟิศและพื้นที่ เวิ ร์คชอป  พรั่ งพร้อมสำหรับ  
ทุกกระบวนการออกแบบ  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งาน  
เซรามิกและงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทั้งสองคนชื่นชอบ 
  บนที่ดินขนาดสองไร่ครึ่งย่านรัตนาธิเบศร์ของครอบครัว  
คุณอิ๋ม  สตูดิโอและบ้านอยู่รวมกันภายใต้อาคารหลังคาทรงจั่ว  
ทอดตัวยาวขนานไปกับแนวถนนด้านหน้า  เหมือนเป็นกันชน  
ระหว่างถนนและสวนขนาดกว้างด้านในเพื่อรักษาความเป็น  
ส่วนตัว  จากภายนอกเราอาจเผลอนึกว่า  อาคารกรุเมทัลชีท  

หลังนี้เป็นโรงงานหรือโกดังอะไรสักอย่าง  แต่เมื่อเข้ามาข้างใน  
แล้วเราจะพบว่า  อีกด้านหนึ่งของบ้านคือสวนขนาดกว้าง  
ที่ดูโปร่งสบายและอบอุ่น  ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูคล้าย  
บ้านไทยโบราณจนน่าแปลกใจ 
  “ในช่วงที่กำลังออกแบบบ้าน  ภาพที่ติดตาเราคือภาพ  
บ้านไทยจากหนังสือที่คุณแม่กำลังทำงานวิจัย  แรงบันดาลใจ  
แรกจึงเป็นรูปแบบของบ้านไทยซึ่งมีหลังคาทรงจั่วขนาดสูง  
และตัวบ้านที่ยกระดับขึ้นมาสู่ชั้นสอง  มีระเบียงบ้านแบบ  
ตรงยาว  อิ๋มอยากให้บ้านของเราสะท้อนความเป็นไทยผ่าน  
ภาพแบบนี้ค่ะ” 
  แก่นสำคัญของบ้านเรือนไทย  คือ  หลังคาทรงจั่วและ  
การวางผังที่เรียบง่าย  โดยนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ  
โฮมออฟฟิศขนาดสองชั้น  พื้นที่   150   ตารางเมตร  แบ่งพื้นที่  
ใช้สอยอย่างชัดเจน  ชั้นล่างของบ้านเป็นพื้นที่ของสตูดิโอ  
และส่วนเวิร์คชอป  ชั้นสองเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณอิ๋มและ  
คุณเดวิด 
  แปลนบ้านรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เกิดจากการวางผังห้อง  
ให้เ รียงต่อกันในแนวยาว  โดยมีระเบียงหรือโถงทางเดิน  
เชื่อมตลอดแนว  นอกจากเป็นการออกแบบที่ได้รับอิทธิพล  
จากลักษณะของบ้านไทยแล้ว  ยังเป็นผลลัพธ์จากการคำนวณ  
เผื่อไปถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย  

ตัวบ้านด้านติดถนนออกแบบให้ดู  
คล้ายกับโกดังหรือโรงงานซึ่งขัดแย้ง  
อย่างสิ้นเชิงกับอีกฝั่ง  “การมุงเมทัลชีท  
ภายนอกตัวบ้านมีความสัมพันธ์กับ  
โครงสร้างทั้งหมดด้วย  คือจะมุง  
รวดเดียวไม่ได้  ยิ่งในส่วนหลังคา  
ที่ต่อเนื่องลงมาเป็นผนัง  ต้องเรียง  
ให้แต่ละลอนต่อเชื่อมกันเป๊ะ ๆ”  
แผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท) เล่นจังหวะ  
กับบานกรอบกระจกและผนัง  
พอลิคาร์บอเนตได้อย่างน่าสนใจ 

 / เราอยากให้บ้านนี้มีหลายชีวิต  
เวลาจะต้องรื้อผนังหรือสร้างห้องน้ำเพิ่ม  

ก็สามารถทำได้ง่ายดาย   
โดยไม่ต้องทุบทุกอย่างทิ้ง  /   
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 / ส่วนเวิร์คชอปของเราเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นไว้ให้เราได้ทดลอง 
ขั้นตอนการก่อสร้างระหว่างกระบวนการออกแบบ เช่น ลองก่อผนังอิฐแปลก ๆ  

หรือลองเชื่อมเหล็กเพื่อดูปฏิกิริยาว่ามันบิดโค้งขนาดไหน 
ช่วยให้เราเข้าใจวัสดุต่าง ๆ และการทำงานของช่างมากขึ้น  /  มองจากมุมนี้เราเห็นคล้ายภาพตัดขวางของบันไดภายนอกตัวบ้าน 

ที่เปิดเผยระบบโครงสร้างแบบไม่มีปิดบัง 

 

ส่วนเวิร์คชอปที่เต็มไปด้วยเครื่องมือช่างระดับมืออาชีพ  ทั้งสำหรับงานไม้  งานโลหะ  ไปจนถึงเตาเผาเซรามิก 
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  “ตอนที่ย้ายกลับมาเรายังไม่แน่ใจว่าอนาคตของเราจะ  
เป็นอย่างไร  รู้แค่ว่ามีเงินก้อนหนึ่งพอสำหรับสร้างบ้านได ้ 
โจทย์ของเราจึงเป็นการออกแบบอาคารให้มีความยืดหยุ่นสูง  
ที่สุด  เราลองเริ่มด้วยบ้านและสตูดิโออย่างละครึ่ง  แต่ถ้าบริษัท  
โตขึ้นเราก็สามารถย้ายขึ้นไปบนชั้นสองได้  แค่รื้อผนังทั้งหมด  
ออกก็สามารถทำเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ได้เลย  และถ้าเรา  
จะเปลี่ยนกิจการเป็นแกลเลอรี่บนชั้นสองก็ทำได้เช่นกัน  หรือ  
ถ้าธุรกิจไม่ค่อยดี  และเรามีลูกหลาย ๆ คน  ครอบครัวของเรา  
ก็สามารถขยายใช้พื้นที่ทั้งชั้นล่างและชั้นบนได้  สุดท้ายอิ๋ม  
มองแบบ  Worst-case   Scenario  ถ้าเราอยู่เมืองไทยไม่ได ้ 
ต้องแพ็คกระเป๋าย้ายกลับเมืองนอกขึ้นมา  อย่างน้อยบ้าน  
ติดถนนอย่างนี้ก็สามารถซอยแบ่งเป็นห้อง ๆ ให้คนอื่นเช่าได้” 
  แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้าย  แต่เป็นการมอง  
อนาคตอย่างรอบคอบและครอบคลุมที่สุดในฐานะสถาปนิก  
หัวใจหลักที่ทำให้บ้านหลังนี้มีความยืดหยุ่นน่าจะเป็น “โครงสร้าง  
เหล็ก”  ที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้ดีกว่าโครงสร้างคอน-  
กรีตทั่วไป  คุณอิ๋มขอให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างให้มีคานใน  
แนวขวางระหว่างชั้นน้อยที่สุด  และใช้ระบบผนังโครงคร่าวเหล็ก  
แทนผนังก่ออิฐฉาบปูน  หากในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมระบบ  
ท่อและสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำหรือย้ายตำแหน่งผนัง  ก็สามารถ  
ทำได้อย่างง่ายดาย  โดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างหลักแต่อย่างใด 
  แม้โครงสร้างเหล็กสีดำเรียบเท่จะดูหนักแน่นในความรู้สึก  
แต่พื้นและผนังไม้สักก็ช่วยให้บ้านมีกลิ่นอายความเป็นไทย  

ที่แสนอบอุ่น  คอนเซ็ปต์ของความยืดหยุ่นยังคงต่อเนื่องมาสู ่ 
การตกแต่งภายใน  คุณอิ๋มเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว  
ทั้งหมด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝีมือการออกแบบของคุณเดวิดเอง 
  แม้ทุกรายละเอียดในบ้านจะออกแบบมาเพื่ออนาคต  แต ่ 
เรือ่งราวจากอดตีกโ็ดดเดน่ไมแ่พก้นั  ไมว่า่จะมองไปทางไหน  เรา  
ก็พบกับของสะสมจำพวกงานคราฟต์ของคุณอิ๋มอิงแอบอยู่กับ  
เครื่องไม้เครื่องมือหน้าตาแปลก  ชวนให้ขบคิดถึงที่มา 
  “เวลาตกแต่งเราจะไม่ทำรวดเดียวจบ  แต่จะค่อย ๆ สะสม  
ของไปเรื่อย ๆ  เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ  เราจะต้องขนของ  
กลับมาบ้านทุกที  ของแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง  
นอกจากนี้ยังมีของสะสมที่เพื่อน ๆ ศิลปินมอบให้  และหลาย ๆ  
ชิ้นก็เป็นฝีมือของเราเอง” 
  จากแรงบันดาลใจที่สะท้อนตัวตนและจากรายละเอียด  
ที่สะท้อนแนวคิด  เราคิดว่าเราไม่ได้กำลังมองเห็นแค่บ้าน  
แตเ่รากำลงัมองสถาปตัยกรรมทีพ่รอ้มจะปรบัตวัไปกบัการใชช้วีติ  
และพร้อมสำหรับทุกความเปลี่ยนแปลงของครอบครัว 
  “อิม๋คดิวา่  เวลาเราสรา้งบา้นไมว่า่จะเปน็ของตวัเองหรอืของ  
ลูกค้า  จำเป็นจะต้องคิดถึงอนาคตและความยืดหยุ่นของการใช ้ 
ชวีติเอาไวด้ว้ย  เพราะเราอยากให ้บา้นมหีลายชวีติ  เหมอืนชวีติ  
ของเราทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามประสบการณท์ีผ่า่นเขา้มา  ณ  วนันี ้ 
เราอาจพอใจเชน่นี ้ แตใ่นอนาคตเราอาจจะตอ้งเปลีย่นประโยชน ์ 
ใช้สอย  ดังนั้นงานดีไซน์ที่ดีและยั่งยืนในความหมายของอิ๋มคือ  
ต้องสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของทุกช่วงชีวิตได้นั่นเอง” 

แรงบันดาลใจจากบ้านเรือนไทยใต้ถุนสูง  เลือกใช้เหล็กไอบีมสีดำแทนเสาไม้สัก  เปิดมุมมอง  
ให้โปร่งโล่งด้วยผนังกระจกบานใหญ่ที่ทำให้บ้านดูเรียบเท่ร่วมสมัยยิ่งขึ้น  ส่วนชั้นสองติดตั้ง  
บานเฟี้ยมกระจกกรอบไม้สักตลอดแนวยาวของระเบียง  ดูกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่นในบ้าน 

มุมนั่งเล่นภายในห้องนอนดูคล้ายวินโดว์  
ดิสเพลย์  แม้องค์ประกอบแต่ละอย่างจะดู  
ไม่เกี่ยวกันสักเท่าไร  ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ  
ก่อสร้าง  หัวกวาง  เล้านจ์แชร์ EA124  
ของ Eames  หรือแม้แต่ของใช้ที่แขวน  
อยู่บนกำแพง  แต่ทุกอย่างก็ดูเข้ากัน  
ได้อย่างลงตัวทั้งในด้านสไตล์และจังหวะ  
การจัดวาง  อาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้  
คือตัวตนของทั้งคู่ 

พื้นที่ส่วนกลางของบ้านทั้งส่วนรับประทานอาหาร  
และพื้นที่นั่งเล่นเรียงตัวในแนวยาวตลอดระเบียง  
หน้าห้องต่าง ๆ  แม้ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  
แต่พัดลมและช่องเปิดตลอดแนว  
ก็ช่วยให้มีลมเย็นสบายพัดผ่านตลอดวัน 

 



138 ROOM  DECEMBER  2013 139ROOMMAG.COM

 

  / ตลอดเวลาที่เป็นสถาปนิกมา  
อิ๋มได้แรงบันดาลใจมาจาก   
Charles และ Ray Eames    
อย่างที่เขาว่า Work is life. Life  
is work. และ Work is play.   
สามอย่างนี้เชื่อมโยงกันตลอดเวลา   
ไม่มีขอบเขตระหว่างการทำงาน   
การใช้ชีวิต และการเล่น เราจึง  
คิดว่าชีวิตที่เพอร์เฟ็กต์ที่สุดคือ  
การที่ 3 อย่างนี้มาอยู่รวมกัน  
ภายใต้หลังคาเดียว เพราะฉะนั้น  
เราจึงไม่ค่อยมีขอบเขตระหว่าง  
ที่ทำงานกับบ้านเลย  /  

ตามไปชมบรรยากาศแบบใกลช้ดิของบา้นสไตล์ 
ลกูครึง่ไทยกึง่โมเดริน์ของครอบครวัสถาปนกิ  
แหง่ Studiomake  

WWW.ROOMMAG.COM/ 
ONLYONWEB 

 ภายในสตูดิโอทำงานของ Studiomake  
เต็มไปด้วยงานดีไซน์ต้นแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรม  
และโปรดักต์ดีไซน์  การตกแต่งที่นี่ดูเรียบง่าย  
เพื่อรอการแต่งเติมด้วยไอเดียใหม ่ๆ ในอนาคต 
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/ อิ๋มกับเดวิดจะชอบล้อมรอบตัวเองด้วยสิ่งที่เรารักและชื่นชอบ ไม่ค่อยชอบชีวิต  
ที่มินิมัล ทุกอย่างต้องซ่อนอยู่ในตู้ แต่อิ๋มชอบวางของทุกอย่างให้เห็นบนโต๊ะเลย  /  

ห้องรับแขกบนชั้นสองปูพื้นไม้สักลายก้างปลาทำสีดำ  
ช่วยให้ห้องนี้ดูเท่เป็นพิเศษในโทนขาว - ดำ  บนโต๊ะ  
เต็มไปด้วยของสะสมของคุณอิ๋ม  รวมไปถึงภาพวาด  
ที่แลกกับเพื่อนศิลปินสมัยเรียน  ผนังกระจกด้านหลัง  
เผยให้เห็นเวิร์คชอปในมุมสูง  รวมถึงจังหวะ  
โครงหลังคาที่ทำให้ฉากหลังของห้องดูมีมิติขึ้น  
ส่วนประตูด้านข้างเปิดให้สมาชิกในสตูดิโอขึ้นบันได  
จากส่วนเวิร์คชอปมานั่งอ่านหนังสือหาแรงบันดาลใจใหม ่ๆ  
ในยามว่างโดยไม่ต้องเดินผ่านตัวบ้านแต่อย่างใด   
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ชั้นหนังสือเหล็กโปร่งภายใน  
ห้องนั่งเล่นที่อัดแน่นไปด้วย  
หนังสือและของสะสม  เติมเต็ม  
ความแปลกตาของผนังรูปจั่ว  
ให้โดดเด่นขึ้น  ทั้งโต๊ะและ  
ชั้นหนังสือเป็นฝีมือการออกแบบ  
ของคุณเดวิดเองทั้งหมด 

 /  TIPS /  
 

คุณอิ๋มกับคุณเดวิดเลือกใช้โทนสีขาว  -  ดำและสีของไม้ธรรมชาติเพื่อควบคุมสไตล์  
โดยรวมของบ้าน  แม้จะมีโทนสีใกล้เคียงกัน  แต่วัสดุแต่ละชนิดก็มีผิวสัมผัสที่แตกต่าง  
ซึ่งจะช่วยสร้างความหลากหลายที่น่าสนใจ  นอกจากนี้ลวดลายกราฟิกก็เป็นอีกหนึ่ง  
ตัวช่วยที่ทำให้บ้านแต่ละมุมดูมีไดนามิกยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นพรมผ้าหนานุ่มลายทาง  
ที่ปูบนพื้นไม้สักแบบก้างปลาทำสีดำ  หรือเก้าอี้ไม้สีดำจับคู่กับเสื่อสานลายซิกแซ็ก  
ก็ล้วนเป็นการจับคู่วัสดุและลวดลายให้เกิดความร่วมสมัยที่เปี่ยมเสน่ห์ 
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คุณอิ๋มกับคุณเดวิดเรียนและทำงานด้านสถาปัตยกรรม


มาตลอด
 อะไรทำให้สนใจด้านโปรดักต์ดีไซน์ด้วย


OWNER  อิ๋มกับเดวิดเรียนปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมที่  
University   of  Arizona   ด้วยกัน  หลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็น  
สถาปนิกที่แคลิฟอร์เนียอยู่พักหนึ่ง  แล้วค่อยตัดสินใจเรียนต่อ  
ปริญญาโท  แต่ตอนนั้นไม่ค่อยอยากเรียนต่อด้านสถาปัตย์แล้ว  
เพราะเริ่มรู้สึกอึดอัดที่เพื่อนทุกคนเป็นสถาปนิก  ใส่ชุดขาว - ดำ  
ใส่แว่นตา  เวลาออกไปนั่งกินข้าวก็จะนั่งวิพากษ์วิจารณ์แต่  
สถาปัตยกรรมกัน  มันเหมือนเป็นแพตเทิร์นเดิม ๆ  เราอยาก  
ออกไปอยู่ในที่แปลกใหม่บ้าง  ส่วนเดวิดเขาเป็นคนชอบทำ  
เฟอร์นิเจอร์มาตลอดอยู่แล้วจึงเลือกเรียนด้านโลหะ  แต่อิ๋ม  
ชอบทำงานที่ใช้มือจึงเลือกเรียนด้านเซรามิกซึ่งอยู่โรงเรียน  
เดียวกัน  (Cranbrook   Academy   of   Art)  ช่วงสองปีที่เรียน  
อยู่มีความสุขมาก  เดวิดก็นั่งเชื่อมนั่งหล่อเฟอร์นิเจอร์ทั้งวัน  
เราก็นั่งปั้นเซรามิกทั้งวันเช่นกัน  
 
คณุอิม๋ชอบสะสมหนงัสอื
 เลม่ไหนคอืเลม่โปรด


OWNER  อิม๋ชอบหนงัสอื  “The  Selby  is  in  Your  Place”  มาก ๆ  
ถึงบางบ้านจะดูรกรุงรัง  แต่ก็เห็นถึงความรุ่มรวยของชีวิต  ซึ่ง  
ประกอบไปด้วยประสบการณ์และสิ่งที่เรารัก 

OWNER’S  
TALK 

The
Selby
is
in
Your
Place


หนังสือของช่างภาพแฟชั่นและอินทีเรียร์มืออาชีพ  Todd  Selby  
ภายในเล่มเป็นการรวบรวมภาพเรื่องราวของเซเลบริตี้และผู้คน  
ทีม่รีปูแบบชวีติเก ๋ๆ  เปีย่มไปดว้ยแรงบนัดาลใจจากหลากหลาย  
อาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน  นักดนตรี  ศิลปิน  ไปจนถึง  
ดไีซเนอรจ์ากมหานครใหญ่ ๆ ทั่วโลก  ทุกภาพสื่อถึงไลฟ์สไตล ์ 
และตัวตนผ่านภาพบ้านของพวกเขาที่ได้รับการตกแต่งอย่าง  
จัดจ้าน  เพื่อให้เราได้รับรู ้ 
ถึงอีกแง่มุมชีวิตของศิลปิน  
เหล่านี้ 
  Todd   Se lby   เ ริ่ ม  
โ ป ร เ จ็ ก ต์ นี้ ม าตั้ ง แต่ ป ี 
2008   ในรู ปแบบของ  
เว็บไซต์   theselby.com  
และหนังสือเล่มล่าสุดของ  
เขาคือ  Edible   Selby  
หนังสือที่นำเสนอเบื้องหลัง  
ครัวของร้านอาหารเด็ด ๆ  
ซึ่ ง เต็มไปด้วยเรื่ องราว  
ที่พลาดไม่ได้ 

“บ้าน” ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว  
คงอบอุ่นขึ้นอีกเมื่อได้ต้อนรับ  
สมาชิกคนใหม่ที่จะมาเติมเต็ม  
คำว่า “ครอบครัว” 

ตราประทับไม้แกะสลัก  
ลวดลายละเอียดอ่อน  
หนึ่งในของสะสมที่คุณอิ๋ม  
ได้มาจากการเดินทาง 

สารพัดของสะสมของคุณเดวิด  
ที่มีทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์  
วิทยาศาสตร์  ไปจนถึงอะไหล่  
เครื่องใช้ไฟฟ้า   

 /  DID YOU KNOW? /  
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 / ตอนก่อสร้างบ้าน เราทำงานใกล้ชิดกับช่างมาก  
เพราะบ้านโชว์โครงสร้าง รอยเชื่อมต้องสวยงาม ทุกรายละเอียด  
ต้องได้คุณภาพ จึงพูดได้ว่าทุกขั้นตอนเป็นการทดลองทั้งหมด  

ซึ่งตอนนั้นเราอยู่ที่หน้างานกับช่างตลอดเลย /   

หลาย ๆ ครั้งที่ห้องครัวมักได้รับการออกแบบให้แยกออกจากบรรยากาศโดยรวม  
ของบ้าน  เนื่องจากลักษณะการใช้งานและวัสดุที่แตกต่าง  แต่ที่นี่พื้นที่ครัว  
เป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้อย่างกลมกลืนสุด ๆ  คุณอิ๋มเลือกใช้ตู้อุปกรณ์ช่าง  
มาแทนเคาน์เตอร์  นอกจากจะสามารถติดตั้งและปรับเปลี่ยนได้ง่าย  
ยังดูโปร่งสบายตาและเข้ากับโมเสกโทนสี Grayscale ได้เป็นอย่างดี 

 

  ฝูงห่านหากินตามธรรมชาติอยู่ในบริเวณพื้นที่หลังบ้าน  แม้วันนี้ยังเป็นที่ดินเปล่า  
แต่อีกไม่นานคุณอิ๋มวางแผนจะเปลี่ยนที่ตรงนี้ให้กลายเป็นสวนป่า 
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DID YOU  
KNOW? 

เรือนไทย


บ้านหลังนี้ของคุณอิ๋มได้แรงบันดาลใจมาจากภาพด้านสกัดของบ้านเรือนไทยซึ่งเป็นด้านที่เห็นหน้าจั่ว  
ได้ชัดเจน  นอกจากจะสะท้อนกลิ่นอายความเป็นไทยในด้านรูปลักษณ์แล้ว  ลักษณะของบ้านเรือนไทย  
ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบ้านในเขตร้อนชื้นได้ดี  เพราะหลังคาทรงจั่วจะช่วยระบายความร้อน  
ได้ดีกว่าหลังคาทรงแบนแบบตะวันตก  อีกทั้งอากาศด้านบนก็เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีในระดับหนึ่ง  
และชายคาที่ยาวยื่น  1  - 1.20  เมตรในทุกด้านก็ยังช่วยกันฝนสาดและทำให้ผนังบ้านเย็นในช่วงเวลากลางวัน 

บ้านเรือนไทยใช้ระเบียงหน้าห้องเป็นที่พักผ่อนและนั่งเล่นในเวลากลางวันแทนชานบ้าน  เนื่องจาก  
มีหลังคากันแดดและไม่มีผนัง  จึงช่วยให้เกิดร่มเงาและลมพัดผ่านตลอดเวลา  คุณอิ๋มจึงเลือกวาง  
ผังบ้านในรูปแบบที่ประยุกต์มาจากเรือนไทย  โดยการวางผังห้องเรียงกันในแนวยาว  มีระเบียงหน้าห้อง  
ทำหน้าที่เป็นเหมือนโถงทางเดินไปในตัว  และเลือกใช้บานเฟี้ยมตลอดแนวเพื่อเปิดรับลม  แต่ละห้อง  
มีการยกระดับเหมือนเรือนไทย  นอกจากจะช่วยแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนแล้ว  ยังใช้เป็นที่นั่งได้ด้วย 

02

01 03

04 06

0705 08

10

09

ห้องนอนเล็กเตรียมไว้ให้สมาชิกตัวน้อย  
ส่วนตะกร้าสานก็ช่วยเพิ่มความเก๋  
แบบไทย ๆ ได้อย่างน่ารักดีทีเดียว 

ห้องน้ำภายในห้องนอน  
ทำให้เราแปลกใจ  
กับกระเบื้องสีเขียว  
พาสเทลที่เหมือน  
ก้ำกึ่งระหว่างความ  
โมเดิร์นและวินเทจ  
แต่เมื่อคาดทับด้วย  
ชั้นวางของไม้สัก  
ก็ดูร่วมสมัยขึ้นทันที 

นอกจากผนังหัวเตียงสีน้ำเงิน  
จะเป็นจุดเด่นของห้องแล้ว  
ยังทำหน้าที่เป็นตู้เสื้อผ้าและฉาก  
กั้นพื้นที่แต่งตัวด้านหลังได้ด้วย 

เคาน์เตอร์โครงเหล็กฝีมือ  
คณุเดวดิ  นำเสนอฟงักช์นัผา่น  
ความโปร่งเปลือยที่แปลกตา  
ผนังพอลิคาร์บอเนตด้านหลัง  
ยอมให้แสงธรรมชาติส่อง  
เข้ามายังพื้นที่ส่วนเปียก  ช่วย  
ลดความอับชื้นได้เป็นอย่างดี 

แปลนชั้น
2


แปลนชั้น
1


แปลนชั้น
1


01 ห้องน้ำ 
02 ห้องนอนแม่บ้าน 
03 ห้องครัว 
04 โถงใต้บ้าน 
05 ซักรีด 

06 ห้องเก็บของ 
07 สำนักงาน 
08 ส่วนเวิร์คชอป 
09 โถงทางเดิน 

แปลนชั้น
2

10 ห้องนอนใหญ่ 
11 ห้องน้ำใหญ่ 
12 ห้องเก็บของ 
13 แพนทรี่ 

14 ห้องนอนเด็ก 
15 ห้องนั่งเล่น 
16 โถงทางเดิน 
17 มุมนั่งเล่น 

01

11 12 14 15

13

1617
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PAID FOR 

02 04

07

01

08

03

06

09

LET’S 
PICK UP 

รว่มสมยัดว้ยเรือ่งราว 

01
 พรมสานลายกราฟกิ  (ตลาดนัดจตุจักร)  02
 เลา้นจแ์ชร ์ EA124  (สอบถาม  
ราคาได้ที่   Chanintr  Living  โทร.  0-2291-7748)  03 
 พรมลายขาว  -  ดำ


รุ่น  Stockholm  ราคา  6,990  บาท  (IKEA  โทร. 0-2708-7999)  04
 โคมไฟ


ก่อสร้าง  (หาซื้อสินค้าใกล้เคียงได้ที่   โฮมโปรทุกสาขา  โทร. 0-2831-6000)  
05
 พรมสานลายกราฟิก  ราคา  4,000  บาท  (ตลาดนัดจตุจักร)  06
 เก้าอี้โยก


VÄRMDÖ  ราคา  4,550  บาท  (IKEA)  07
 เก้าอี้สตูลสีเขียว  Tolix  (สอบถาม  
ราคาได้ที่  Chanintr  Living)  08
 อา่งอาบนำ้ไม ้ ราคา  15,000  บาท  (ร้านพีโอ  
โมเดิร์นโฮม  โทร. 0-2291-7748)  09
 เกา้อี
้ Plywood  สดีำ  (สอบถามราคาได้ที่  
Chanintr  Living) 

05

LIFe’s 
CoLLeCtIon


