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เบาเฮาส บานสไตลลอฟตสุดเทของศิลปนคูรักสุดแนว
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เมื่อถึงเวลาที่เหมาะที่ควรก็ถึงคราวแลวที่พื้นที่ตรงนี้จะไดรับการเติมเต็มดวยสิ่งปลูกสรางบางอยาง หรืออาจจะหลาย
อยาง หนึ่งในนั้นคือ บานสไตลลอฟต สุดเทบนที่ดินผืนนี้
บางอย่างทีว่าจึงเป็ นจุดเริมต ้นอีกบทหนึงในชีวต
ิ คูข
่ อง คุณต ัมสถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ หรือทีรู ้จักกันดีในนาม ตัม แห่งวงโมโนโทน (Monotone) และคุณเปิ ลหน่อยวร ัษฐา พงศ์
ธนานิกร ดีเจสาวและครูสอนบัลเล่ต ์ โดยวันนีทังคูไ่ ด ้ตัดสินใจหันหลังให ้บ ้านเช่าทีเคยเป็ นทังร ้านอาหาร ห ้องบันทึกเสียง และสตูดโิ ออย่างร ้านสตูเฟ่ เพือมาสร ้าง บ ้านสไตล์ลอฟต์ ของ
ตนเองแบบจริงจัง บนพืนทีกว่า 260 ตารางวา ให ้กลายเป็ นอีกหนึงภาคต่อของชีวต
ิ
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่ เต็ปต่อไปอย่างจริงจังแล ้ว พอดีทดิ
“ผมว่าถึงเวลาก ้าวไปสูส
ี นตรงนีเป็ นของบ ้านเปิ ลหน่อยอยูแ
่ ล ้ว เราทังคูต
่ า่ งคิดไว ้นานแล ้วว่าจะมีแพลนทําอะไรดี ใช ้เวลานานเหมือนกันกว่าจะลุกขึนมา
เขียนแบบ พอได ้ทําแบบไปเรือย ๆ ก็เริมสนุกเหมือนเด็กได ้กลับไปตัดโมเดลอีกครัง และด ้วยความทีเราเป็ นสายแอนะล็อก สายOld school ก็จะใช ้วิธส
ี เก็ตช์แบบ และขึน mass โดยเรา
ไม่ได ้ขึนแบบด ้วย 3D เหมือนสมัยนี ซึงการได ้จับอุปกรณ์และได ้ทําทุกขันตอนด ้วยมือแบบนีก็เป็ นความสนุกไปอีกแบบ”
ื
นอกจากจะมีชอจริ
งว่า “สถาปั ตย์” แล ้ว คุณตัมยังเรียนจบจากคณะสถาปั ตยกรรมศาตร์อก
ี ด ้วย แต่ถงึ แม ้ทุกวันนีเขาแทบจะไม่ได ้จับงานออกแบบเลย แต่เมือถึงคราวต ้องออกแบบบ ้าน
ของตัวเองขึนมาสักหลัง เขาก็ขอเคาะสนิม แล ้วลงมือทําทุกขันตอนด ้วยตนเองจนเป็ นรูปเป็ นร่าง ก่อนจะได ้รุน
่ พีสถาปนิกจาก Ken Lim Architects เข ้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนของงาน
โครงสร ้างและการก่อสร ้างจริงเพือให ้บ ้านขยับเข ้าใกล ้ความจริงมากทีสุด
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่ ารเป็ นพืนทีสําหรับให ้เช่าทําสตูดโิ อ ถัดไปคืออาคารหลังใหญ่ทอยู
เมือเข ้ามาในพืนทีของบ ้าน เราจะได ้พบกับอาคารหลังเล็กด ้านหน ้าหนึงหลังทีกําลังจะผันหน ้าทีจาก AirBNB ไปสูก
ี ่
ด ้านหลังซึงมีฐานะเป็ นมากกว่าบ ้าน เพราะพืนทีชันล่างได ้ทําเป็ นสตูดโิ อและห ้องอัดเสียงแบบเต็มตัว ในนาม “NO SOUND IN SPACE” บวกกับพืนทีเก็บของขนาดใหญ่ทคุ
ี ณเปิ ลหน่อยขอ
ไว ้ เด่นด ้วยพืนทีชัน 2 ซึงได ้รับการออกแบบเป็ นดับเบิลสเปซแบบการาจสไตล์อน
ิ ดัสเทรียลตามทีคุณตัมใฝ่ ฝั น โดยไม่เพียงเป็ นแค่พนที
ื ใช ้ชีวต
ิ และพักผ่อนอยูอ
่ าศัยของทังคูเ่ ท่านัน แต่
กลับออกแบบไว ้เผือเพือน ๆ หรือคนอืน ๆ ได ้เข ้ามาใช ้งานบรรจุความทรงจําลงไป เป็ นทีมาของการจัดสเปซแบบโอเพ่นแปลน ด ้วยเหตุผลทีว่า “ไม่อยากให ้ใครมาทีบ ้านแล ้วโดนทิง”
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“จริง ๆ แพลนทีเราตังใจไว ้คืออยากให ้ทีนีตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์และการทํางานของเราได ้มากทีสุด เช่นถ ้าวันหนึงเราอยากถ่ายรายการทําอาหารก็สามารถใช ้พืนทีตรงนีได ้ รวมถึงการถ่าย
รีววิ ถ่ายรูป ถ่ายแฟชัน ทําเป็ นสตูดโิ อแคสติง หรือใครอยากเล่นดนตรีกส
็ ามารถมาเช่าพืนทีได ้ สิงพวกนีคือสิงทีเราชอบทําอยูแ
่ ล ้ว โดยไม่ต ้องกังวลว่าจะทําไม่ได ้ ต ้องไปหาเช่าที หรือ
ติดเรืองงบประมาณ เป็ นโจทย์ให ้เราเลือกลงทุนกับการสร ้างบ ้านในลักษณะนี เรืองสถานที เรืองอุปกรณ์ตด
ั ไป ทีนก็
ี เหลือแต่ความพยายาม”

“ให้บา้ นเป็นเหมือนสิงมีชวี ต
ิ เราก็เป็นสิงมีชวี ต
ิ ทีอาศ ัยอยูใ่ นสิงมีชวี ต
ิ อีกทีหนึง ซึงต ัวม ันก็คงไม่ได้อมตะ
อยูอ
่ ย่างนีไป ตลอด บางทีก็ดแ
ู ข็งแกร่ง ดูซอฟต์ บางทีก็มด
ื บางทีก็สว่าง บางทีก็เป็นธรรมชาติ”

ชมภาพสวนอื่นๆตอ คลิก
แช

หนา
TAGS

น กลงใน Facebook

1

2

room บานตั้ม โมโนโทน บานลอฟต บานสไตลอินดัสเทรียล บานเปลหนอย สตูดิโอ
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วิหารนอเทรอดาม :การคงอยูของสถาปตยกรรมแหงยุคหลังเพลิงสงบ - บานและสวน
Design Update

Room

บานไมกลางทุงนา เงียบสงบทามกลางความรมรื่น - บานและสวน
Houses

บานและสวน

PM 2.5 กับการแกปญหาภายในบาน : สวนแนวตั้งชวยกรองฝุนได-บานและสวน
Garden Ideas

บานและสวน

The Camping House ชั่วโมงแหงความสุขที่ บานดงหลง - บานและสวน
Hotels

บานและสวน

เลี้ยง ชันโรง (ผึ้งจิ๋ว)ในสวน ชวยผสมเกสรแถมไดน้ําผึ้ง - บานและสวน
Garden&Farm
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เรื่องแนะนํา

บานบุญโฮม บานไมชั้นเดียวทามกลางความเงียบสงบของชนบทแท
Living

Room

THE ESSENCE OF WABI-SABI ดิบ ๆ แตทวาสงางาม
Houses

Room

HUMBLE Y HOUSE บานโมเดิรนสีขาว ที่ถอมตนกลมกลืนไปกับบริบทรอบๆ
Houses

Room

HAZUKASHI HOUSE ยินดีตอนรับกลับสูรังแหงรัก
Houses

Room

LIVING FROM THE CORE สอดไสความไทยใหบานใกลชิดธรรมชาติ
Houses
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TAG
แบบบ้ า นชั้ น เดี ย ว

แบบบ้ า นไม้

จั ด สวนหน้ า บ้ า น

จั ด สวนข้ า งบ้ า น

แบบบ้ า นสไตล์ โ มเดิ ร์ น

แบบห้ อ งครั ว

แบบห้ อ งนํ้า

แบบห้ อ งนอน

แบบทางเดิ น ในสวน

แบบบ่ อ ปลา

FOLLOW ME
 



 
 


 




 



CONTACT
เว็บไซต : บานและสวน
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
Tel : 0-2422-9999 ตอ 4244
© COPYRIGHT 2019 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.

https://www.baanlaesuan.com/116962/design/living/bao-house

7/7

