


ตัวอย่าง



 เคยไดยินมาวา ประเทศทุนนิยมยักษใหญของโลกน้ันไมคอยชอบใจกับแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราคอยพร่ำบอกลูก ๆ ของทาน  

เพราะเขาเชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งเดียวที่จะสามารถลมลางระบอบทุนนิยมได 
 ฉันฟงขอความนี้แลวรูสึกฮึกเหิมในใจ การทำหนังสือบาน บาน ฉบับที่ ๔ นี้ 
ฉันไดพบผูคนจำนวนไมนอยที่มุงมั่นเดินตามเสนทางอันแสนวิเศษที่พอของเราปูไวให 
ดวยการพึ่งพาตนเอง อันเปนหัวใจของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองนั้นทำได 
หลายวิถี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของชีวิตแตละคน มากบาง นอยบาง มืออาชีพบาง 
มือใหมบาง แตนั่นไมสำคัญเทากับความตั้งใจจริงของเขาเหลานั้น ซึ่งฉันเชื่อวาเปน 

แรงบันดาลใจและทำใหเกิดความเชื่อมั่นวา การพึ่งพาตนเองนั้น ขอเพียงมีจิตใจที่มุงมั่น 

ไมวาใครก็ทำได
 ฉันเคยไดอานบทสัมภาษณของพระชยสาโรภิกขุ เรื่องการดำเนินชีวิตอยาง 
มีปญญา กลั่นกรองออกมาไดความวา การฝกทำอะไรดวยตัวเองนั้นคลายกับการฝก 

ปฏิบัติธรรม ยิ่งเปนสิ่งที่ยาก และไมของเกี่ยวกับการไดมาซึ่งผลประโยชนมากเทาใด  

ก็ยิ่งชวยใหเราพิสูจนจิตใจและความสามารถของตน เมื่อเราไดลองทำแลวทำได  

เราจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ มีความเคารพนับถือตัวเอง  

สิ่งนี้จะเปนพลังใหเราดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 การใชเงินซื้อทุกอยางนั้นดูเหมือนงาย แตมันงายจริงหรือ บางทีถาเรา 

พึ่งตนเองไดมาก ๆ ใชจายใหนอยลง เราอาจจะสนุกกับการคนพบคุณคาของชีวิตมากขึ้น 

ก็เปนได   

                     

        ภัทรสิริ อภิชิต

“ตนแลเป็นที่พ ึ่งแห่งตน”

ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



008 อลิศา ต้ัง และลองดรีย ดูนองด ภาพ อภิรักษ สุขสัย, ปรัชญา จันทรคง สไตล สมบุญ กร่ิงไกร 

026 ดอกไมและดวงดาว ภาพ ปรัชญา จันทรคง, ภัทรสิริ อภิชิต        

040 หมูบานจันทรา ภาพ นันทิยา บุษบงค, ภัทรสิริ อภิชิต สไตล สมบุญ กริ่งไกร 

058 จุลพร นันทพานิช ภาพ ปรัชญา จันทรคง, วีรวุฒิ กังวานนวกุล                    

074 คุณนายตื่นสาย ภาพ นันทิยา บุษบงค, ภัทรสิริ อภิชิต สไตล สมบุญ กริ่งไกร      

084  บานเรียน ภาพ ปรัชญา จันทรคง               

094  ขนมปงทำเอง ภาพ ธนกิตติ์ คำออน               

102  ชาเขียว ภาพ ธนกิตติ์ คำออน              

108  เรียนคหกรรม ภาพ อภิรักษ สุขสัย, ภัทรสิริ อภิชิต

114 รานหนังสือ ภาพ นันทิยา บุษบงค, ปรัชญา จันทรคง สไตล สมบุญ กริ่งไกร

122 FAMILYMEMBERS ภาพ ปรัชญา จันทรคง 

128 ปาหนัน ภาพ นันทิยา บุษบงค สไตล สมบุญ กริ่งไกร

134 เลนด ี ภาพ นันทิยา บุษบงค สไตล สมบุญ กริ่งไกร
  

สารบัญ
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 บานหลังนี้อยูในกรุงเทพมหานคร แตบรรยากาศโดยรอบท่ีเต็มไปดวยสวน 

มะพราวน้ำหอม อากาศยามเชาที่แสนสดชื่นและคอนขางเย็น วิถีชีวิตผูคนสองขางทาง 
เร่ือย ๆ ดูไมเรงรีบ และทางเขาบานท่ีตองเดินเทาเทาน้ัน ใหความรูสึกตางไปจากเมืองหลวง 
ท่ีเราคุนเคย ตัวบานขนาดเล็ก มองอยางผิวเผินไมตางจากบานท่ัว ๆ ไป แทบไมนาเช่ือเลย 

วา นี่คือบานของสองสามีภรรยาที่ใชชีวิตอยูในเมืองไทยมาแคเพียงไมกี่ปเทานั้น
 คุณน้ำผึ้ง - อลิศา ตั้ง สาวไทยที่ใชชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกามาตลอดชีวิต 

ปจจุบันทำงานเปนบรรณาธิการขาวใหกับมูลนิธิรอยเตอร สวนคุณลองดรีย ดูนองด 
หนุมชาวฝร่ังเศส เปนกราฟกดีไซเนอรที่มีงานอดิเรกคือการถายภาพดวยกลองรูเข็มอัฟกัน 

ทั้งคูมารูจักกันที่เมืองไทย หลังจากน้ันไดยายไปทำงานที่ประเทศอัฟกานิสถานสองป แลว 
ตัดสินใจกลับมาสรางครอบครัวที่นี่ และไดใหกำเนิดเด็กหญิงลูซียอล ที่แปลวาห่ิงหอย 

ในภาษาฝรั่งเศส เมื่อปลายปที่ผานมา  

 “กอนหนานี้เชาบานอยูแถวซอยปรีดีพนมยงค แลวเราชอบขี่จักรยาน ก็ขี่มาตาม 

เสนทางจักรยานท่ีอานเจอในอินเทอรเน็ต มาเจอท่ีน่ีก็แปลกใจ รูสึกวานาสนใจ เราไมเคยมา 

และไมนึกวาจะใกลขนาดน้ี อีกอยางท่ีน่ีช่ือบางน้ำผ้ึง เราเองก็ช่ือน้ำผ้ึง สองคนก็ข่ีจักรยาน 

หลงทางไปเรื่อย ๆ  คุยกับคนนั้นคนนี้ไปเร่ือย ๆ  หาคนท่ีขายที่ดิน เจอหลายท่ี เราก็คุยกับ 

ชาวบานดูวาที่ไหนจะเหมาะกับเรา ไมอันตราย เปนชุมชนนาอยู พยายามเลือกที่มีคน 

เดินผานเยอะ ใกลถนนหลัก เพื่อใหปลอดภัยถาตองอยูคนเดียว จนมาเจอท่ีตรงน้ี เรา 

ไมเคยสัมผัสกับสังคมไทยมากอน ท่ียายมาเมืองไทยก็เพ่ือจะไดสัมผัสกับสังคมไทยมากข้ึน 

อยูที่นี่เราคิดวาจะไดเรียนรูสังคมไทยไปดวย” 

 บานชั้นบนเปดโลง จัดเปนมุมพักผอนโปรงสบาย มีชั้นลอยเล็ก  ๆ  ใชเปนหอง 
ทำงาน กั้นหองใตถุนเปนครัวและกั้นดานหลังเปนหองมืด 

 “เราอยากใหบานมันเขากับบานของเพื่อนบาน เราเปนคนไมหรูหราอยูแลว 
ก็ใหเพื่อนบานชวยปลูก เราออกแบบกันอยูนานมาก ทำโมเดลดวย ตั้งใจใหพัดลมโบราณ 

ที่ซื้อจากเวียดนามเปนศูนยกลางของบาน มีใตถุนไวทำครัว แตเราไมคอยชินกับยุงก็ติด 

มุงลวดดวย ผนังบานเปนไม เพื่อใหผนังหายใจได เราชอบอานหนังสือเรื่องการออกแบบ 

บานอยูแลว ศึกษามาเรื่อย ๆ   และปรึกษาเพ่ือนที่เปนสถาปนิกดวย เพื่อนก็แนะนำเรื่อง 
ทิศทางลม เราเลยติดหนาตางไมหลาย ๆ บานท่ีผนังดานทิศใตเพ่ือดักลม หนาตางบานเกานี่ 
ซื้อไวกอนแลว สวนไมเกาเราก็หาเอง ไปเรื่อย ๆ ดูจากหลาย ๆ ที่”

บทที่  1 
อลิศา ตั ้ง และลองดรีย ์ ดูนองด์
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ผนังบานดานหนึ่งเปนประตูบานเลื่อนและชองแสงกรุกระจก เปดรับแสงและบรรยากาศของสวนเขามาในบาน 
เปลเชือกถักอายุกวาสามสิบป เด็กละแวกนี้ไดผลัดกันใชมาแลวทุกคน จนสงตอมาถึงเด็กหญิงลูซียอล 
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ยกพื้นบานขึ้นใหนั่งสบายแทนการใชโซฟา ดานลางออกแบบเปนลิ้นชักเก็บของไดโดยไมรกตา  
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พื้นที่บานชั้นสองเปดโลงตอเนื่องกันทุกสวน มีพัดลมโบราณจากเวียดนามเปนจุดศูนยกลาง 
เหนือหองน้ำทำชั้นลอย ใชเปนหองทำงาน

ตัวอย่าง



 ในระหวางการปลูกบาน คุณลองดรียเขามาดูเองเกือบทุกวัน ทั้งยังลงมือชวย
คุณลุงเพ่ือนบานดวย เฟอรนิเจอรบางช้ินเขาก็ออกแบบและทำเองจากเศษไม สวนคุณน้ำผ้ึง 
มีหนาที่บันทึกเรื่องราวการสรางบานไวอยางละเอียดในบล็อกของเธอ tangdunant.blog 

spot.com 

 นอกจากตั้งใจใหบานเปนพื้นที่ที่ไดสัมผัสวัฒนธรรมความเปนอยูแบบไทยแลว 
ทั้งคูยังมีความตั้งใจใหการใชชีวิตอยูในบานหลังนี้รบกวนโลกนอยที่สุดเทาที่จะทำได เปนวิธี 
ที่ใคร ๆ ก็ทำตามไดไมยาก ไดแก
 1. (เริ่มจากงาย ๆ กอนนะ) ใช grey water หรือน้ำท้ิงจากการลางจาน ตอทอ 

ไปใชรดน้ำตนไม 
 2. ทำน้ำรอนจากแสงแดด โดยเดินทอน้ำใหอยูภายนอกผนังฝงทิศตะวันตก 

เพื่อใหไดความรอนยามบาย กลายเปนน้ำอุนมาใช 
 3. ทำสวมแบบไมใชน้ำ แตใชขี้เลื่อยกลบแทน ของเสีย (รวมถึงเศษอาหาร) 
เมื่อทำปฎิกิริยากับขี้เล่ือยและเกิดการหมักในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะยอยสลายกลายเปน 

ปุยอินทรีย สามารถตักมาใชไดหลังจากผานไปประมาณหนึ่งป
 4. ใชผาออมแบบซัก เพื่อไมสรางขยะผาออมสำเร็จรูปที่ยอยสลายไดแสนยาก 

 5. ทั้งคูใชจักรยานเปนพาหนะหลักในการเดินทาง โดยข่ีจักรยานไปจอดไวที่ 
ทาเรือบางนาหรือคลองเตย แลวขามเรือไปขึ้นรถไฟฟา
 นอกจากนี้รอบ ๆ บานยังปลูกไมดอกบาง ผักสวนครัวบาง ไมถึงกับสวยเปะ แต 
ไดใชงานจริง
 “เราเห็นเพื่อนบานเขากินอยูกับสวน กลวย ชมพูมาเหมี่ยว มะพราว มะขาม 

ขนุน บานเราเองก็ปลูกบาง อยางสมจี๊ด เราเพาะมาจากบานเกาที่เอกมัย ปลูกสมุนไพร 
ตามท่ีเพื่อนบานแนะนำ แตตอนนี้ยังไมคอยไดใช เพราะทำอาหารไทยไมคอยเปน จะมี 
ก็แคใชกลวยมาทำแยมหรือกลวยเช่ือม ปลูกมะเขือเทศไวกินบาง บางตนก็เก็บจากขางทาง 
ปมน้ำมัน เก็บมาปลูก ขยายไปเร่ือย ๆ เฮลิโคเนียไดมาจากเพ่ือนบาน ตอนน้ีพยายามปลูก 

ชบาอยู” 
 คุณน้ำผ้ึงและคุณลองดรียพยายามใชชีวิตใหสอดคลองและกลมกลืนกับสภาพ- 

แวดลอมในทุกทางท่ีจะสามารถทำได ในบานไมใชเคร่ืองปรับอากาศและไมมีโทรทัศน มีเพียง 
พัดลมเพดานและเสียงเพลงจากเครื่องเลนซีดีที่เปดคลอเบา ๆ เทานั้น 

 “อยูที่นี่เราไมเคยรูสึกวาลำบาก หลายคนอาจจะสงสัยวา ไมมีโทรทัศน ไมมี 
แอร อยูไดยังไง แตเราเปนคนแบบนี้มานานมาก ตอนอยูที่อเมริกาก็ไมเคยใชแอรและ 
ปนจักรยานมาตลอด เปนความรูสึกของเราท่ีอยากอยูกับดิน อยากอยูกับโลก โดยไม 
เบียดเบียนจนเกินไป เหมือนคำพูดที่วา ‘Leave no traces, only footprints.’” 
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