Best Living House

Psychiko ชือ
่ ทีอ
่ าจฟังดูคล้ายภาษาญีป
่ น
ุ่ นี้ แท้จริงเป็นชือ
่ ของเมืองเมืองหนึง่ ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เมืองทีค
่ รัง้ หนึง่
เคยเป็นเขตทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของบรรดาขุนนาง ราชนิกลู และบรรดาเศรษฐีเก่า ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นเขตทีถ
่ ก
ู กำ�หนดให้ทเ่ี ป็นอยูอ
่ าศัยของ
คนทัว่ ไป และได้รบ
ั การปฏิรป
ู ให้กลายเป็นเขตเทศบาลเมืองในปี 2011 แม้จะถูกปรับเปลีย
่ นหลายครัง้ ตามยุคสมัย แต่ทไ่ี ม่เคย
เปลี่ยนคือ Psychiko ยังคงเป็นเขตชานเมืองที่ผู้มีฐานะนิยมมาจับจองเป็นเจ้าของ และเป็นเขตที่ราคาที่ดินสูงมากที่สุด
แห่งหนึ่งอีกด้วย
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ด้วยการเป็นเมืองที่เป็นจุดสนใจเช่นนี้เอง การออกแบบบ้านในเขตนี้ขึ้นมาหนึ่งหลัง จึงไม่สามารถ
มีโจทย์เป็นแค่เพียงความสวยงามภายนอกเพียงอย่าง
เดียวได้ แต่ยังต้องมีการออกแบบทั้งพื้นที่ ใช้สอย
การวางมุมทัศนียภาพที่เอื้อต่อการมองเห็น ทั้งจาก
ภายนอกและภายในของบ้าน รวมถึงวัสดุที่ใช้ ทุกอย่าง
ย่อมต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้อยู่อาศัยให้ได้มากที่สุด
Psychiko House ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครบ
ทุกด้านดังทีว่ า่ โดยมีแนวคิดเพือ่ ให้ผอู้ าศัยรูส้ กึ มีอสิ ระ

เต็มที่ในการท�ำกิจกรรมทุกอย่างภายในบ้านอย่างไม่มี
ข้อจ�ำกัด ในส่วนของตัวบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วนทีแ่ ตกต่าง
กันอย่างชัดเจน คือส่วนที่ 1 ชัน้ ล่างเป็นส่วนทีเ่ ป็นหิน
โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากหิน (Defensive Rock) ของ
เมืองยุคโบราณในกรีก ส่วนที่ 2 ชัน้ บนมีลกั ษณะเป็น
ทางเดินโค้งไปรอบบริเวณกลางบ้าน เหมือนพื้นที่นั่ง
ชมการแสดง (Amphitheatre) โดยมีพนื้ ทีท่ อี่ อกแบบ
มาเฉพาะเพื่อให้ดูทิวทัศน์ของเมืองเอเธนส์ ได้ในมุม
กว้าง เสมือนกับการได้สอ่ งกล้องส่องทางไกล และส่วน
ที่ 3 คือพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีอ่ อกแบบมาให้กว้างและโปร่งใส

โดยแนวคิดทีท่ ำ� ให้บา้ นหลังนีน้ า่ ตืน่ เต้นคือ การเล่น
กับแสงและขนาด (Scale) โดยเลือกจัดวางองค์ประกอบ
ที่ ดู เ หมื อ นขั ด แย้ ง กั น ไว้ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ได้ อ ย่ า งลงตั ว
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของก�ำแพงและบันไดซึ่งเป็นพื้นที่
ทึบแสง แต่กม็ บี ล็อคทางเดินแบบโปร่งแสงทีแ่ สงอาทิตย์
สามารถส่องเข้ามาได้ในยามกลางวัน และดูเหมือน
เรืองแสงได้ภายในเวลากลางคืน หรือการออกแบบ
ให้มีก�ำแพงหินที่สร้างความรู้สึกเป็นพื้นที่ส่วนตัว แต่
ขณะเดียวกันก็มกี ระจกทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเปิดเผย
และสถาปนิกยังออกแบบให้พื้นมีความโค้งมน แต่ก็
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กลับสร้างเหลีย่ มมุมแบบเรขาคณิตให้เกิดขึน้ ในหลายที่
หรือจะเป็นการตกแต่งภายในทีด่ ูไหลลืน่ ราวกับสายน�ำ้
แต่ ทว่ า กลั บ มี ก� ำ แพงภายนอกที่ ท� ำ จากหิ น ซึ่ ง ดู
ขัดแย้งกัน เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ท�ำให้บ้านหลังนี้
เป็นจุดสนใจก็คือ ด้านนอกของบ้านที่มีสระว่ายน�้ำ
เป็นรูปทรงแนวยาวโค้งเหมือนกับทางน�้ ำไหลจาก
หน้าบ้านไปถึงหลังบ้าน ขนานไปกับก�ำแพงที่โค้งรับกัน
และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ โ ดดเด่ น และสะท้ อ นรสนิ ย ม
ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีกค็ อื โรงจอดรถหินอ่อน
ขนาดสองชัน้ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ หมือนเป็นแกลเลอรีสว่ นตัว

เพือ่ โชว์ยานยนต์ยอ้ นยุค งานศิลปะร่วมสมัย (Modern
Art) ที่เป็นของสะสมของเจ้าของบ้าน
ถ้าความน่าตื่นตาตื่นใจเท่านี้ยังไม่พอ Psychiko
House ยั ง มี ห ้ อ งนอนที่ วางอยู ่ ใ นจุ ด ที่ ล อยตั ว อยู ่
กลางอากาศ (Mid-Air) โดยจากจุดที่ลอยอยู่ ผู้อาศัย
สามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองเอเธนส์ที่อยู่ภายนอก
หน้าต่างบานใหญ่ได้อย่างสวยงามราวกับยืนอยู่ริม
สระน�้ำที่พร้อมให้กระโดดลงไปแหวกว่ายในวิวสวยๆ
ได้ทุกเมื่อ
ด้วยการออกแบบ และความพร้อมทางเทคโนโลยี

ที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง บวกกับความต้องการ
ของผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ต้องการให้บ้านเป็นแค่ที่อยู่อาศัยเฉยๆ อีกต่อไป จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ในอนาคต
‘บ้าน’ จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลอย่างไม่หยุดยั้งอีก
มากน้อยแค่ไหน
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