
ศิลปะในบ้าน 



การเลอืกใช้วสัดใุห้เหมาะสม 
 -ความคงทนในการใช้งาน 
 -ความปลอดภยั 
 -ความงามและความเหมาะสม(เหมาะสมกบัราคา เหมาะสมกบัสภาพ      
  แวดล้อมโดยรวม) 
การปลกูต้นไม้เพือ่ความสุข ความงามและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี
การน างานศิลปะเข้ามาสร้างบรรยากาศในบ้านเพือ่ให้บุตรหลานได้ซึมซับ 
รสนิยมทางศิลปะ 



บ้านของนายทหารอากาศท่านน้ีหันหน้าไปทางทศิใต้จึงปลกูไม้ยนืต้นไว้บังแดดบ่าย
ทางด้านใต้และตะวันตกของตัวบ้าน ท าให้บริเวณหน้าบ้านร่มร่ืนเยน็สบาย สนาม
หญ้ากว้างใหญ่หน้าบ้านมีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกเขียวสดช่ืนและลดความร้อนทีจ่ะ

พดัสะท้อนเข้าบ้านเพราะมีถนนคอนกรีตแค่เฉพาะรถยนต์เข้าออกเท่าน้ัน 



สนามหน้าบ้านผู้มีฐานะการเงินดี เพราะค่าใช้จ่ายในการปูกระเบ้ืองกค่็อนข้างแพง 



ร้ัวบ้านมีความคงทนในการใช้งานมาก มีความปลอดภัยสูง 
 แต่ขาดความงามและความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเพราะสีแดงของร้ัวเหล็กที่
สร้างเสริมใหม่เด่นและกระด้างรุนแรงมากเหมือนจะขู่ขโมยทีเ่คยเข้าบ้านน้ีมาแล้ว 

ถ้าทาเป็นสีด าด้านกจ็ะกลมกลนืกบัอากาศ ไม่สะดุดตา 



ร้ัวบ้านมีความคงทนในการใช้งานปานกลางเพราะไม้ระแนงจะผพุงัง่ายจึงต้องทาสี
น ้ามันรักษาเน้ือไม้ทุกปี มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก(เพราะเจ้าของบ้านเป็นศิลปิน
อิสระน่ังวาดรูปอยู่กบับ้านทัง้วัน) มีความงาม ความสะอาดและความเหมาะสมกบั

สภาพแวดล้อมดี (บ้านอ.ศุภศักดิ ์นาคบัลลงัก์) 



มีความคงทนในการใช้งานค่อนข้างน้อยเพราะเป็นร้ัวไม้ มีความปลอดภัยปานกลาง
ปลกูชะอมเป็นร้ัวเสริมเป็นพชืสวนครัวแม้จะไม่งดงามมากแต่กเ็หมาะสมกบั

สภาพแวดล้อมสร้างความเขียวให้กบัถนน (บ้านคณุภุชงค์ บุนนาค)  



มีความคงทนในการใช้งานน้อยมากเพราะเป็นร้ัวไม้ไผ่โครงร้ัวขึงลวดหนามมีอายใุช้
งานได้ประมาณสองปี แต่ประตูต้องเปลีย่นทุกปีเจ้าของบ้านไม่มีเงินท าเป็นร้ัวถาวร

จึงมีความปลอดภัยพอใช้ได้ ดูรกๆโทรมๆไม่ค่อยสวยขโมยจึงไม่เคยแล 



ร้ัวบ้านปลกูไม้เลือ้ยเช่นแดงทอดยอด 
รวมทัง้วัชพชืทีข่ึ้นเอง ภายในปลกูต้น 
เสลาที่เป็นไม้ดอกสีม่วงพุ่มขนาดกลาง 
ไว้บังแดดบ่ายด้านทิศใต้แต่ต้องคอย 
ตัดแต่งไม่ให้พาดสายไฟฟ้า 



บริเวณหน้าบ้านมีสตูดิโอ(ห้องท างานศิลปะ) 
แต่หลังคากระเบื้องลอนแตกบิ่นเพราะกิง่ของ 
ต้นสะแกฟาดใส่ตอนเกดิพาย ุต้นสะแกเป็นไม้ 
เน้ือค่อนข้างแข็ง ต้นใหญ่สูงเกนิยีสิ่บเมตร นก 
กระรอก และมดแดงชอบมาอยู่อาศัย ให้ร่มเงาด ี
เพราะปลกูไว้ทางทิศตะวันตกแต่ปลกูชิดอาคาร 
มากเกนิไปจึงท าให้หลังคาเสียหายและมีมดแมลง 
เข้ามาเยีย่มเยียนบ่อยๆ 
 
 



หน้าสตูดิโอปลกูดอกไม้และไม้ประดับพุ่มขนาดกลางไว้ภายในร้ัวอีกช้ันหน่ึงเพือ่ใช้ 
ต้นไม้เป็นแนวกนัฝุ่นกนัเสียงจากเพือ่นบ้านนักซ่ิง มีประติมากรรมเซรามิกต้ังไว้
เป็นอ่างน ้าพุและอ่างบัว เพือ่ให้ความช้ืนและละอองน ้าพดัเข้าบ้านในฤดูร้อน 



ทางเดินเข้าบ้านซ่ึงอยู่ด้านในโรยด้วยหินเลก็ๆเพือ่กนัความช้ืนแฉะและเกดิเสียงดัง
เม่ือมีคนเดินเข้ามา ข้างทางเดินปลกูไม้ยนืต้นขนาดกลางและใหญ่ไว้กนัลมพาย ุ



หน้าบ้านมีประติมากรรมเซรามิกต้ังไว้ 
ข้างทางเดิน  เป็นผลงานของศิษย์รัก 
มอบให้ไว้เป็นที่ระลึก ฐานของผลงาน 
เป็นอ่างเลีย้งปลาสวยงามขนาดเล็ก  
ให้ความชุ่มช้ืนกบัต้นไม้และบ้านได้ด ี
เน่ืองจากเป็นอ่างซีเมนต์ชนิดเดียวกบั 
ที่ชาวบ้านใช้เป็นถงัส้วม ไม่สวย จึงใช้ 
อิฐโค้งทีเ่หลือใช้จากก่อบ่อกลมมาเรียง 
ล้อมไว้เพือ่ลดความรู้สึกแข็งกระด้าง 



ตัวบ้านอยู่ลกึเข้ามาจากถนนสาธารณะ 
จึงปลอดจากเสียง-ฝุ่นจากรถทีผ่่านไป 
มา(ยกเว้นเสียงจากร้านเหล้าข้างบ้าน) 
หน้าบ้านเป็นทศิใต้ทีต้่องโดนแดดบ่าย 
จึงปลกูต้นไม้ไว้บังแดด-ลมฝน ต้นไม้ที ่
ปลกูเป็นไม้ทรงสูงแต่โปร่งไม่รกทบึ 
ดูแลง่าย เช่นหมากเขียว เต่าร้ัง ถงึปลกู 
ใกล้บ้านกไ็ม่มอัีนตรายจากกิง่หรือราก 
ทิศตะวันออกได้รับแดดเช้าท าให้บ้าน 
ไม่ช้ืนจึงไม่ได้ปลกูไม้ยนืต้น มีเพยีงพุ่ม 
ไม้ดอกอยู่ประปรายและต้นมะยมขนาด 
กลางโทรมๆอยู่ต้นเดียว 
 



หน้าบ้านมีทีว่่างเลก็น้อยจึงต้ังงานประติมากรรม 3ช้ิน(ผลงานลกูศิษย์เช่นเคย) โต๊ะ
คอนกรีตส าหรับสังสรรค์ในหน้าหนาว และเป็นโต๊ะกนิอาหารของนกและกระรอกใน

ทุกๆเช้าพร้อมๆกบัอาหารม้ือเช้าในบ้านของเจ้าของบ้าน ท าให้มีความสุข 



ตัวบ้านส่วนบนเป็นไม้เก่าที่ซ้ือมาจากชาวบ้านจึงไม่ค่อยเท่ากนันัก เดิมสร้างเป็น
เรือนสูงใต้ถุนโล่งใช้เป็นทีรั่บแขก น่ังเล่นและท างานศิลปะ แต่มีปัญหาทีฝ่นสาดจึง
ต่อเติมผนังด้วยซีเมนต์บล็อกซ่ึงมักมีคณุภาพต ่าเพราะใส่ทรายมากแต่ปูนน้อยจึง
ร่วนซุยและน ้าซึมง่ายจึงต้องฉาบปูนให้หนาพอสมควร สีทาบ้านมีส่วนช่วยกนั

ความช้ืน รักษาเน้ือไม้และท าให้บ้านไม้โทรมๆดูดขีึ้นมาก 



ต้นประดู่กิง่อ่อนให้ร่มเงาดแีต่ไม่ควรปลกู 
ใกล้บ้านเกนิไปเพราะกิง่อ่อนหักง่ายสมช่ือ 
ปลกูไว้เป็นทีเ่กาะเกีย่วของกล้วยไม้และ 
ไม้เลือ้ยกส็วยดีแต่ต้องควบคมุอย่าให้ไม้ 
เลือ้ยงอกงามมากจนปกคลมุต้นประดู่ 
เพราะอาจตายได้ 



ต้นไม้มีประโยชน์ทัง้ด้านกายภาพและความรู้สึก นอกจากให้ร่มเงา ให้ความเย็นและ 
อากาศบริสุทธ์ิแล้วยงัให้ความงามและบรรยากาศที่ดีกบัตัวบ้าน ท าให้เด็กซ่ึงก าลงั 
เติบโตเคยชินกบัธรรมชาติและมีจิตใจทีล่ะเอียดอ่อน ผู้สูงวัยกไ็ด้ใช้การตัดแต่งเป็น

งานอดิเรก 



ต้นเฟิร์นข้าหลวงเป็นไม้ใบทีไ่ม่ต้องดูแลมาก ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงจึงปลกูใกล้บ้าน
ได้ ขยายพนัธ์ุง่าย ไม่ชอบแดดจัด เป็นไม้ประดับทีใ่ห้ความสง่างามถ้ายกต้ังบนทีสู่ง 

ไม่ให้ใบระพืน้ จะท าให้พืน้ทีว่่างบริเวณบ้านส่วนน้ันสดใสมากขึ้น 



ต้นเมเปิลเป็นไม้ยนืต้นเน้ือแข็ง เน้ือไม้ 
มีลายสวย ฝร่ังนิยมใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ 
แต่เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัดและพืน้ 
ทีก่ว้างเพือ่การเติบโต เม่ือปลกูใกล้บ้าน 
เกนิไปและโดนต้นประดู่กิง่อ่อนทีโ่ตเร็ว 
กว่ามาบังแดด ท าให้เมเปิลไม่ค่อยโต 
การปลกูชิดบ้านท าให้เป็นทางเดินของ 
หนูและมดแมลง แต่เมื่อตัดแต่งกลบัท า 
ให้ทรงพุ่มไม่ค่อยสวย ใกล้ๆเมเปิลปลกู 
ต้นโมกเพือ่ต้องการให้กลิ่นหอมโชยเข้า 
บ้านแต่ไม่ค่อยมีดอกเพราะขาดแสงแดด 



หน้าประตูบ้านท าชายคากนัฝนสาดและใช้เป็นทีรั่บแขกซ่ึงไม่สนิทกนัมาก ส่วนพืน้
ปูด้วยกระเบ้ืองดินเผาไฟสูงไม่เคลอืบซ่ึงไม่ลื่นเมื่อเปียกน ้า ยกระดับจากลานบ้าน
เพือ่กนัน ้าแต่ต ่ากว่าระดับพืน้ในบ้านเล็กน้อย โต๊ะ-เก้าอ้ีท าจากไม้ขนุนซ่ึงมีราคาถูก

และคงรูปทรงตามธรรมชาติไว้บ้างไม่ประดิษฐ์ประดอยเกนิไป 



ถ้าเป็นโต๊ะ-เก้าอ้ีไม้สักแกะสลกัแบบน้ีต้องใช้ในบ้านแบบเรือนไทย ถ้าไม่อยู่ในห้อง 
ปรับอากาศกต้็องมคีนรับใช้คอยใช้แปรงเลก็ๆปัดฝุ่นทีเ่กาะอยู่ตามซอกของลายหรือ
ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นท าความสะอาดสัปดาห์ละคร้ังเป็นอย่างน้อย เจ้าของบ้านชายกค็วร
นุ่งสะโหร่งถอดเส้ือ ผู้หญงิต้องนุ่งซ่ินอยู่ในบ้านไม่ควรนุ่งกางเกงขาส้ันเพราะจะไม่
เข้ากนักบัเก้าอ้ีชุดน้ี เพลงทีเ่ปิดให้แขกฟังกค็วรเป็นเพลงเขมรไทรโยค เขมรไล่ควาย
หรือมนต์รักลกูทุ่งกจ็ะได้บรรยากาศดี และอย่าลมืซ้ือหมอนรองหลังไว้หลายๆใบ 



ไม้ใบประเภทต่างๆทีสี่และลักษณะต่างกนั เม่ือปลกูไว้ในกระถางดินเผาแล้ว
เคลือ่นย้ายน ามาจัดวางไว้ข้างๆหรือตามมุมบ้านกจ็ะท าให้สบายตาสบายใจเม่ือ 

พกัผ่อนอยู่กบับ้าน ทัง้ยงัมีส่วนท าให้บ้านไม่โล่งเลีย่นจนเกนิไป แต่ถ้ารกแน่นเกนิไป
กอ็าจเป็นทีซ่่องสุมของยงุหรือสัตว์เลือ้ยคลานมีพษิได้ ทางเดินปูด้วยแผ่นซีเมนต์
หล่อบุด้วยหินกาบซ่ึงเป็นวัสดุส าเร็จมีขายทัว่ไป วางยกัเยือ้งไม่ต้องเป็นระเบียบก็ 

ท าให้ดูสบายๆไม่จริงจังนัก   



มู่ลีไ่ม้ไผ่ซ่ึงมีขายตามร้านเคร่ืองจักสานทัว่ไป มีประโยชน์ในการช่วยบังแสงแดด
ตอนบ่ายๆ และบังสายตาจากหอพกัข้างบ้าน ท าให้เกดิความเป็นส่วนตัวมากขึ้น 

ข้อเสียกค็อืมักมีราขึ้นแม้ทาน ้ามันกไ็ม่ค่อยหาย ท าให้ดูไม่ค่อยสะอาด 



พืน้ทีว่่างโคนต้นข่อยมักโดนสุนัขขุดเลอะเทอะ จึงปูด้วยอิฐมอญแล้ววางกระถาง
ต้นไม้ในร่มจัดเป็นสวนหย่อมง่ายๆ ต้นข่อยอยู่ติดตัวบ้านมากแต่กต้็องรักษาเอาไว้
เพราะเป็นไม้ป่าต้นแรกที่เติบโตขึ้นมาเองบนที่ดินแปลงน้ี เคยอาศัยร่มเงาหลบแดด 
เม่ือยามมาเดินดูทีด่ินจึงซาบซ้ึงในประโยชน์ ได้แต่พยายามตัดแต่งบ้าง เพยีงแต่ข่อย

เป็นไม้เน้ือเหนียวจึงไม่สู้จะเป็นปัญหามากนัก 



บานประตูท าด้วยไม้เป็นช้ินๆ ไม่ใช่ 
เป็นไม้แผ่นเดียวกนัหรือน้อยช้ินดัง 
เช่นประตูอย่างดีราคาแพงหรือประตู 
รุ่นโบราณ จึงหดตัวตามความช้ืนของ 
อากาศถ้าทาสีน ้ามันกจ็ะช่วยได้บ้าง 
แต่เจ้าของบ้านยงัเกยีจคร้านจึงผลดั 
ผ่อนมากว่าส่ีปีแล้ว เวลาเปิด-ปิดจงึ 
ต้องออกแรงมากหน่อย 



ตู้ใส่รองเท้าทีซ้ื่อจากห้างสรรพสินค้า 
มักไม่ทนทาน และเมื่อไว้ภายในบ้าน 
กเ็ป็นทีม่าของกลิน่และฝุ่นละออง  

รองเท้าประเภทที่ใช้บ่อยๆหรือประจ าวัน 
จึงต้องน ามาไว้นอกบ้านบนช้ันไม้ 
ราคาถูกเพือ่ให้โดนแดด โดยมีแผ่น 

พลาสติกใสขงึด้านข้างเพือ่กนัฝนสาด 
ผนังปูนไม่ได้ทาสีจึงแขวนงานศิลปะ 
ไว้แก้เลีย่นเช่นเดียวกบัเศษไม้ทีฝั่งอยู่ 

ตามเสาบ้าน 



บ้านน้ีมคีรัว2ห้อง คอืครัวในบ้านที่ใช้ท าอาหารง่ายๆเช่นต้มมาม่า ป้ิงขนมปัง ชง
กาแฟ เป็นพืน้ทีข่นาดเลก็อยู่หน้าห้องน ้า กบัครัวนอกทีป่ลกูแยกหลงัคาออกมาจาก
บ้าน เป็นครัวที่ใช้งานมากเพราะเจ้าของบ้านชอบกนิอาหารไทยบ้านนอกซ่ึงมีกลิ่น

รุนแรงไม่เหมาะทีจ่ะปรุงอยู่ในบ้าน 



ครัวนอกของคนบ้านนอกแต่มีเคาเตอร์ปูกระเบ้ืองราคาแพง(ของฟรี) ท าความ
สะอาดง่าย(จึงไม่ค่อยได้ท า) 



ห้องกลางเป็นห้องพกัผ่อนน่ังเล่น กนิข้าว และรับแขกทีส่นิทกนัเท่าน้ัน  เพราะมี 
พืน้ทีไ่ม่มากนัก พืน้ห้องปูด้วยหินกาบทีมี่ราคาถูกแต่ไม่เรียบสม ่าเสมอนักเพราะได้
ช่างฝีมือต ่า ข้อเสียอีกอย่างกค็อืพืน้ห้องสีมืดคล า้ จึงมองไม่ค่อยเห็นมดแมลงหรือส่ิง 
ของเลก็ๆทีต่กอยู่บนพืน้ห้อง อีกทัง้มีรอยต่อของแผ่นมากเกนิไปจึงเป็นทีเ่กบ็ฝุ่นผง 
บนผนังห้องแขวนงานศิลปะฝีมือของสมาชิกในครอบครัวเพือ่ให้เกดิความพูมใจ 



ห้องน ้าปูด้วยกระเบ้ืองแม่ริมเซรามิก 
ซ่ึงเป็นกระเบื้องแฮนด์เมดทีสี่ไม่สม ่า 
เสมอเหมือนกระเบื้องจากโรงงานทัว่ๆ 
ไปจึงท าให้มีน ้าหนักอ่อนแก่สวยงาม 
กระเบื้องพืน้สีขาวครีมคล้ายสีของหิน 
หรือทราย เป็นกระเบ้ืองไฟสูงทีไ่ม่ลืน่ 
ส่วนผนังใช้กระเบื้องเคลือบแก้วสีเขียว 
อ่อนคล้ายสีน ้าทะเลหรือพชื 
 กระเบื้องพืน้กบัผนังควรมนี ้าหนักสีที่ 
แตกต่างกนัจึงเกดิความงาม  ผนังใส่ 
บล็อกแก้วและท าช่องแสงบนเพดานจึง 
ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวันและห้อง 
น ้าแห้งอยู่เสมอเพราะได้แดด 



ห้องน ้าแบ่งเป็นส่วนแห้งกบัส่วนเปียกโดย 
ก่อเป็นก าแพงกัน้ให้มคีวามสูงประมาณคอ 
หรือไหล่เพือ่กนัน ้าสาดกระเด็นเวลาอาบ 
พืน้ส่วนอาบจะมีระดับต ่ากว่าและปูขอบ 
กระเบื้องด้วยจมูกบันไดเพือ่กนัลืน่และไม่ 
ให้ขอบกระเบื้องแตก 
การปูกระเบ้ืองบนผนังนอกจากท าให้เกดิ 
ความงามแล้วยงัช่วยกนัความช้ืนไม่ให้เข้า 
ไปยงัห้องทีอ่ยู่ติดกบัห้องน ้า รอยต่อของ 
กระเบื้องต้องยาแนว(อดุร่อง)เพือ่ความทน 
ทานและกนัส่ิงสกปรกเข้าไปอยู่ ปูนยาแนว 
ควรใช้สีเดียวกนัหรือสีใกล้เคยีงกบักระเบื้อง 
ไม่ควรใช้สีทีตั่ดกนัมากเพราะจะดูลายตาไม่สวยงาม 



ห้องน ้าของคนไทยโบราณมักจะไม่รวมอยู่ในบ้านเน่ืองจากปัญหาเร่ืองกลิน่เพราะ
ระบบสุขภัณฑ์ยงัไม่ดพีอ ปัจจบัุนแม้จะหมดปัญหาเร่ืองกลิน่แล้วแต่กอ็าจมีปัญหา 
ด้านความช้ืนจากห้องน ้า หลายบ้านที่มพีืน้ที่ดินกว้างมากพอเช่นรศ.เกศ ชวนะลิขิกร 
จึงมักแยกห้องน ้าและครัวออกไปสร้างอยู่ต่างหาก โดยหลงัคาห้องน ้าจะเปิดรับแดด-

ลมเต็มที่จึงโปร่งสบาย สะอาด ไม่มีกลิ่นอับช้ืน 



ทางเดินช้ันบนซ่ึงเช่ือมระหว่างตัวบ้าน 
กบัห้องน ้าท าด้วยไม้แล้วทาสีน ้ามันกนัผ ุ
ผนังห้องน ้าก่อด้วยอิฐ ไม่ฉาบ  ปล่อยไว้ 
ให้เป็นพืน้ผิวหยาบๆ   หลังคาบ้านและ 
ห้องน ้ามุงด้วยแป้นเกล็ด(กระเบื้องไม้) 
ชายคาไม่ต่อเน่ืองกนัซ่ึงจะมีปัญหาอยู่บ้าง 
เม่ือฝนตก  ประตูห้องน ้าเป็นบานเก่าซ่ึง 
เมื่อใส่กระจกสีเข้าไปท าให้มีบรรยากาศ 
ย้อนยคุ 



ภายในห้องน ้าตกแต่งอย่างง่ายๆแต่ดูเก๋มีรสนิยมดี ผนังส่วนใหญ่เป็นไม้จากบ้านเก่าๆ 
ทีซ้ื่อมาในราคาไม่แพง ปูพืน้และผนังส่วนล่างด้วยกระเบ้ืองจากแม่ริมเซรามิกทีมี่สี
และน ้าหนักแก่-อ่อนต่างกนั อ่างล้างหน้าใช้ไม้ตีเป็นเคาเตอร์ง่ายๆ หลงัคาเป็นแผ่นใส 
ทีรั่บแดดกลางวันเต็มทีแ่ละสว่างนวลยามทีเ่ดือนหงาย เหมือนอาบน ้าอยู่กลางแจ้ง 



เจ้าของบ้านเป็นศิลปิน ภายในห้องน ้าจึงมีงานจิตรกรรมสีน ้ามันของตนเองแขวน 
ตกแต่งอยู่ด้วย ถ้าเป็นสีอะเครลคิหรือสีน ้าจะไม่ทน เพราะโดนความช้ืนมาก 



บ้านของอ.เกศอยู่ 
บนเนินเขาเต้ียๆ 
แต่กเ็ห็นทิวทศัน์ 
สวยงาม เจ้าของ 
บ้านรักภาพเหล่าน้ี 
มากจึงไม่อยากปลกู 
ต้นไม้ใกล้บ้านเพราะจะบังทวิทศัน์ ปลกูเฉพาะชายร้ัวหน้าบ้านเท่าน้ัน ระเบียงช้ัน
บน เป็นมุมทีน่่าน่ังพกัผ่อนมาก เพราะวิวดีและลมพดัเยน็สบาย 



บ้านไม้เป็นทีนิ่ยมของคนกรุงเทพฯ 
อาจเป็นเพราะเบื่อคอนกรีต   ไม้ให้ 
ความรู้สึกถงึความเป็นธรรมชาติ เรือน 
แบบเก่าจึงเปลอืยให้เห็นถงึโครงสร้าง 
ไม้และหลังคา อ.เกศน าเรือนเก่ามาประ 
ยกุต์สร้างใหม่ให้เหมาะสมกบัวิถชีีวิต 
ปัจจบัุน ได้แก่การเปิดช่องแสงและลม 
ให้มากขึน้เพือ่ให้เหมาะกบัการท างาน 
ศิลปะ ใช้ฝาไหลซ่ึงเป็นภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ ทาสีไม้ภายนอกเพือ่รักษาเน้ือ 
ไม้ให้ทนแดด-ฝน 



ใต้ถุนบ้านเทปูนขัดมันใช้เป็นทีรั่บแขก เก้าอ้ีไม้แบบเก่าเข้ากนัได้ดีกบับรรยากาศของ 
บ้านไม้ 



ทางเดินหลงับ้านมีสองแบบ แบบแรกใช้หินจากล าห้วยทีช่าวบ้านขุดลอกมาปูเป็น
ทางเดินโดยใช้ปูนซีเมนต์ยดึเช่ือม แบบทีส่องใช้ฝาถงัส้วมซีเมนต์มาปูโดยจัดจังหวะ
บนพืน้ให้สวยงาม แล้วโรยหินป่นขนาดเลก็ไว้รอบๆ ท าให้ดูแปลกไม่เหมือนใคร 



ครัวเป็นแบบเปิดอยู่ในส่วนต่อของบ้าน  เพือ่ไม่ให้ควันไฟและกลิน่อาหารทีป่รุงโชย 
ขึ้นไปบนบ้าน จดุอ่อนของครัวแบบน้ีกค็อืจะถูกรบกวนจากแมลง 



ทางเดินซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างบ้านกบัห้องแสดงงานศิลปะ ปูด้วยหินยกระดับตาม
ความลาดชันของพืน้ดิน ข้างทางปลกูพชืสวนครัวเป็นไม้ประดับและใช้ปรุงอาหาร 
มองจากมุมน้ีจะเห็นถงึมิติทีเ่กดิจากน ้าหนักอ่อนแก่ของสีและพืน้ผิวของวัสดุทีใ่ช้ 



ห้องน ้ากลางแจ้งก าลงัได้รับความนิยมจาก 
คนรุ่นใหม่คงเป็นเพราะท าให้รู้สึกว่าใกล้ 
ชิดธรรมชาติมากขึ้นและโรแมนติกดี 
แต่ต้องเป็นบ้านทีม่ีทีด่ินกว้างๆ เป็นส่วนตัว 
 พืน้ห้องน ้าและก าแพงต้องสูงพอทีจ่ะบัง 
สายตาของคนที่เราไม่ต้องการจะให้เห็น   
และต้องมีห้องน ้าภายในด้วยอีกหน่ึงห้อง 
เพือ่ใช้ในเวลาฝนตกฟ้าคนอง 
(บ้านคนมตัีงค์ในเชียงใหม่) 



บ้านน้ีกม็ีห้องน ้าภายในและ 
ภายนอก ผนังหินที่กัน้ส่วน 
อาบท าได้สวยดี แต่พืน้ไม้ 
ถ้าโดนความช้ืนนานๆจะ 
มีปัญหา ยิง่ถ้าเป็นพืน้ไม้ 
ปาเก้กจ็ะยิง่หลดุล่อนได้ 



น่ีกก็ลางแจ้ง 



วัสดุจากธรรมชาติให้ความรู้สึกทีอ่่อนโยนละมุนละมัย แต่ถ้าใช้ไม่เป็นหรือมาก
เกนิไปบ้านกจ็ะดูเป็นป่าหรือถ า้ 



เรามักนิยมใช้สีห้องน ้าทีส่ะอาดสบายตา 
แต่ถ้าใช้กระเบื้องพืน้และผนังเป็นสีเดียว 
กนักจ็ะจืดชืดเกนิไป เหมือนมีชีวติทีร่าบ 
เรียบน่าเบื่อ ห้องน ้าแบบน้ีมกัพบตาม 
อาคารชุดทีผู่้สร้างจะส่ังซ้ือกระเบ้ืองมา 
เป็นจ านวนมากแล้วใช้ปูทัง้พืน้-ผนังไปเลย 



ต่างกบัห้องน ้าใต้บันไดของบ้านน้ีที่กลวัจะจืดชืด กเ็ลยแต่งเสียแน่นไปหมด ถ้าผีเส้ือ 
ตัวเลก็ลงสักคร่ึงกจ็ะดีกว่าน้ี ภาพวาดกใ็หญ่และมีสีมืดทมึเกนิไปจนอึดอัด 



อึดอัด 



สวนบนดาดฟ้าช้ันสามของไทย 
การปลกูต้นไม้บนอาคารสูงก าลงันิยม 
กนัในญีปุ่่น บ้านเรายงัไม่มาก 
เพราะต้องออกแบบโครงสร้างอาคาร 
เผ่ือไว้ทั้งการรับน ้าหนัก น ้าและความ 
ช้ืน 


