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 ครอบครัวเปนสวนผสมของความหลากหลาย และมีสมาชิกหลายชวงวัย 
เปนภาพสะทอนอดีต ปจจบุนั และอนาคตใหเรามองเหน็ตวัเองไดอยางดเียีย่ม 
การคยุกบัลกูกเ็หมอืนไดพดูกบัตวัเองเมือ่ตอนเปนเดก็ การเขาไปกอดคณุพอ 
คุณแมก็เหมือนไดสัมผัสวันเวลาแหงอนาคต บานที่เราต้ังใจสรางเพื่อให 
ครอบครัวมาอยูรวมกันพรอมหนาจึงตองคิดเผื่อคุณปูคุณยา คุณพอคุณแม 
และลูกหลาน ซ่ึงแตละวัยมีความตองการส่ิงอำนวยความสะดวก การใชสอยพ้ืนท่ี 
และมสีรีระทีแ่ตกตางกนั หรอืแมกระทัง่ครอบครวัเดีย่วทีอ่ยูกนัลำพงัพอแมลกู 
ก็อยาลืมวางแผนเผื่ออนาคตที่ตัวเราเองจะกลายเปนคุณตาคุณยายที่อาจเดิน 
ไมสะดวกดังเดิม

 การเตรียมพื้นที่ที่จำเปนสำหรับคนแตละชวงวัย ทั้งวัยเด็ก วัยผูใหญ และ 
วัยสูงอายุ จึงเปนการวางแผนบานใหมีความพรอมเมื่อตองใชงาน เตรียม 
โครงสรางเผ่ือการปรบัเปล่ียนหองหรือขยายครอบครวั มกีารออกแบบท่ีดเีพือ่ 
ความสะดวกและความปลอดภัย ใหทุกคนใชชีวิตในบานไดอยางมีความสุข 
รวมกัน

ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน
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 “เราตองมีพ้ืนท่ีท่ีโลกหยุดน่ิง และเรา 
แคอยูตรงน้ันกับคนท่ีเรารัก คนท่ีมี 
ความหมายกับชีวิตเรา ชอบท่ีน่ีเพราะวา 
มันเหมือนโลกหยุดน่ิงเม่ือเราตองการ 
เราอยูกับท่ีน่ีเวลาน้ี มีนัดกับชีวิตตัวเอง 
แตละกาวแตละขณะมันชัดอยูในตัวเอง” 
เปนความประทับใจหน่ึงของเจาของบาน 
พรอมชวนใหดูบรรยากาศแมน้ำบางปะกง 
ไหลเลียบตล่ิง เปนเสนขอบฟาท่ีอยู 
ไมไกลตานัก

ริมตลิ่งแมน้ำบางปะกงเปนโคงน้ำ จึงตอง
ทำเขื่อนปองกันน้ำกัดเซาะ แลวทำทางเดินไมยาว ๆ

ใชเปนที่เดินจงกรม นั่งชมธรรมชาติ

 บานหลังน้ีเปนของผูเขียนหนังสือ 
“เข็มทิศชีวิต” ท่ีไดสรางแรงบันดาลใจให 
หลาย  ๆ  คน ซ่ึงเราไดมาเย่ียมและรวม 
พูดคุย เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการอยู 
อาศัยกับครอบครัวในแบบฉบับของ คุณ 
ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือ พ่ีออย ท่ีเรารูจัก 
กันดี ซ่ึง Titan Studio โดย คุณธันว 
ศรีจันทร เปนผูออกแบบสถาปตยกรรม 
และ  August Design Consultant 
Co., Ltd. ออกแบบตกแตงภายใน

ตัวอย่าง
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จุดเริ่มตนของบานหลังเล็ก
 “จุดเริ่มตนในการสรางบานของเราคือ 
คำนึงถึงวิถีชีวิตของครอบครัวเรากอน อยาง 
ทีท่ราบกนัวา พีอ่อยมฝีกอบรมและสอนเรือ่ง 
จิตใตสำนึกบาง แตเวลาสวนใหญจะใชชีวิต 
เงียบ  ๆ เขียนและอานหนังสือ ปลูกตนไม 
ออกกำลงักาย และเลนกบัครอบครวั เราจงึ 
ทำบานใหมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมเหลานั้น 
และดูตัวอยางจากเรือนไทยที่เปนเรือนหมู 
เปนครอบครัวขยายที่พอลูกโตก็ขยายออก 
ไปได จึงคิดวาถาสรางเปนบานใหญหลังเดียว 
นาจะแพง และทุกคนตองมารวมอยูในพื้นที ่
เดียวกัน อีกทั้งการขยับขยายก็ยุงยาก จึง 
อยากใชแนวคิดของบานไทย คือ ปลูกเปน 
หลงัเลก็ ๆ แยกกนั และสามารถวางตอขยาย 
ไปไดเรื่อย ๆ”

ผังบริเวณ
01 บานนองทะเล
02 บานคุณแม
03 สระบัว
04 บานพี่ออย
05 บานพี่หมู
06 สระวายน้ำ
07 แมน้ำบางปะกง
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 “เม่ือตกลงกันวาจะสรางบานอยูคนละหลัง จึงมาดูวิถีชีวิตของแตละคน คือ พ่ีออย 
พ่ีหมู นองทะเล และคุณแม โดยแตละหลังจะมี 1 หองนอน 1 หองน้ำ มีแพนทร่ี 
สวนรับประทานอาหาร และหองน่ังเลนนอนเลน เราตองการพ้ืนท่ีสวนตัวแคน้ัน และ 
คิดเผ่ือวา ถาไมมีแมบาน เราตองทำความสะอาดเองได เราตองยืนบนขาของตัวเอง 
ไดทุกเร่ือง ท้ังเงิน จิตใจ และบาน โดยบานของแตละคนจะไมเหมือนกันเลย”
 บานพี่ออย ชอบพื้นที่เปดโลง ชอบที่นั่งยาว ๆ เพราะมีแขกมาบอย มีที่เก็บ 
หนงัสอืมาก ๆ มมีมุเขยีนหนงัสอื หองนอนไมใหญ แตมรีะเบยีงกวาง เพราะเวลา 
มีจัดสัมมนาหรือพูดคุยกลุมยอย หรือปฏิบัติธรรม จะใชพื้นที่ระเบียงและหอง 
นั่งเลนในบาน อยางที่ระเบียงจะนั่งได 60 คน และขางในบานก็ไดอีก 60 คน

 บานพี่หมู เปนสไตลเรียบ ๆ หองนอนแยกเปนสัดสวนจากหองนั่งเลน มีมุม 
ทำงาน มีหองแตงตัวที่เปนสวนตัว และเพื่อประหยัดพื้นที่ในบานหลังอื่น จึงทำ 
อางอาบน้ำไวเฉพาะบานน้ี แตพ่ีหมูใชเปนท่ีเพาะกลาไมเปนสวนใหญ เพราะมีหลังคา 
สกายไลตใหแสงสองลงมาได
 บานนองทะเล เปนบาน 2 ชั้นเห็นมุมมองสูงได มีของสะสมเยอะ และจะมี 
เพือ่นมาซอมดนตรกีนั มหีองนอนเอกเขนกแบบเดก็ผูชาย มพีืน้ทีใ่หเพือ่นมารวมตวั 
กัน กางโตะปงปองเลนกันได
 บานคุณแม ชอบสีมวง ชอบทำกับขาวไทย จึงมีครัวไทยอยูใตถุน และมี 
ครัวฝรั่งที่ทำครัวหนัก ๆ ไดอยูชั้นบน

มีบาน 4 หลังสำหรับ 4 คน 

ดานหนาบานจะมองเห็นแมน้ำบางปะกง
ดานหลังบานติดสระบัว จึงมีลมเย็นพัดผานตลอดวัน

บานแตละหลังสรางหางกันและปลูกตนไมคั่น
สรางความรมรื่นและเปนสวนตัว (จากซายไปขวา

บานนองทะเล บานคุณแม บานพี่ออย)

ตัวอย่าง
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หัวใจสำคัญของครอบครัวเรา  
 “เราทำทุกอยางเพ่ือใหมีเวลาอยูดวยกัน และจะทำส่ิงอ่ืน ๆ 
เมื่อมีเวลาเหลือ เวลาที่เราจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ถามี 
ทิศทางชัดเจนจะรู เลยวาจะทำหรือไมทำอะไร เวลาและ 
พลังงานชีวิตเปนส่ิงสำคัญ ใชเฉพาะกับส่ิงท่ีเราใหคุณคา เปน 
สิ่งสำคัญในชีวิตเทานั้น”
 เราอาจไมมีทางรูเลยวาโลกกำลังหมุนอยูหากไมมีตัวชี้วัด 
บางคนตีกรอบดวยตัวเลขในนากา ซึ่งไมเคยหยุดหากมัวแต 
วิ่งตาม แตหากใชใจที่สงบเปนเครื่องนำทาง โลกของเราก็จะ 
หยุดและหมุนตามอยางพอดีกับจังหวะกาวเดินของเราและ 
ครอบครัวของเรา อยางครอบครัวนี้ที่โลกหยุดนิ่งที่ริมแมน้ำ 
บางปะกง

บานทรงกลองที่ออกแบบหลังคาคอนกรีตสองชั้น 
มีชองโลงใหระบายอากาศและขึ้นไปดูแลรักษาได ชวยปองกัน
ความรอนและปองกันน้ำรั่วไดอยางดี ทำบอปลาโอบลอมตัวบาน
พรอมเวนชองปลูกตนไมและชองหลังคาใหแสงสองลงมาได 

ระเบียงบานพี่ออยคอนขางกวาง เพื่อรองรับการทำกิจกรรมไดหลากหลาย ทั้งเดินจงกรม นั่งสมาธิ
และจัดสัมมนากลุมยอย พรอมออกแบบพื้นตางระดับใหเปนที่นั่งเลนไดหลายคน

ตัวอย่าง



ลาง ทำมานั่งหินขัดสีขาวและวางเบาะเปนโซฟาตัวยาวที่นั่งเลนนอนเลนกันไดหลายคน
และทำท่ีเก็บหนังสือไดเยอะ โดยทำช้ันหนังสือใหเล่ือนได เปนผนังตกแตงและฉากบังตาไปในตวั

ซาย คุมโทนสีบานดวยสีน้ำตาล สีเทา สีขาว ใหดูเรียบงาย แตมีสีสันดวยสันหนังสือ
ที่วางเรียงอยูเต็มผนัง ออกแบบเปนชั้นเลนระดับ ใหวางหนังสือไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
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