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E D I T O R  T A L K

สวัสดีครับ

	 หากคำาว่า	“บ้าน”	ทำาให้เรารู้สึกรักผูกพัน	และเฝ้ารอวันที่จะกลับ	“บ้าน”	อันอบอุ่น	ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะอยู่แบบโล่งเปล่า
ที่เน้นความงามของผนังปูนเปลือย	 หรือจะตกแต่งตามความชอบใจก็เชื่อเหลือเกินว่า	 แม้มีเพียงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียว	
แต่มันสามารถทำาให้เรารู้สึกดี	 มีความสุข	 ไม่รู้สึกถึงความขาดหาย	 หรือโหยหาความสุขใดจากภายนอก	 การรักษาบ้าน	
เพื่อเราจะได้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาอย่างยาวนาน	จึงเป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง	
	 หนงัสอืเลม่สวยฉบบันี้	จงึเปน็เสมอืนเพือ่นคูค่ดิและคูม่อืนา่รู้	คูบ่า้น คูช่า่ง	ทีมุ่ง่มัน่สรา้งศกัยภาพชา่งไทย	โดยไดน้ำาเอา
ความรู้	และประสบการณ์ความชำานาญจากทีมงาน	CPAC	มาเล่าสู่กันฟัง	
	 คู่บ้าน คู่ช่าง	ฉบับนี้	มีการปรับเปลี่ยนในบางคอลัมน์	เพื่อให้ลูกค้า	สมาชิก	เข้าถึงเนื้อหาสาระ	เรื่องราวต่างๆ	ที่เสมือน
เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วสามารถเปิดหาความรู้และความสุขได้ทุกมุมบ้าน	 โดยมีคอลัมน์	My House : ระเบียงบ้าน 
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในซีแพค	Smart Home : บ้านช่าง	 ความรู้เกี่ยวกับงานคอนกรีต	 ฉบับนี้ไปดูการบ่มคอนกรีตงาน
ถนน	Talking Room : ห้องรับแขก	พูดคุยเรื่องกฎหมายโดย	อ.ชวพงศ์	ชำานิประสาสน์	Guide Idea : กลเม็ดเกร็ดสร้างบ้าน	
ความรู้จากประสบการณ์ตรง	อ.สำาเริง	ฤทธิ์พริ้ง	ฉบับนี้	ไปดูการสร้างบ้านให้แข็งแรงทนทาน	Working Room : ห้องทำางาน	
เรื่องราวการซ่อมแซมหรือตกแต่งในบ้าน	Smart Money : เรื่องเงิน...เรื่องง่าย	 สาระน่ารู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน 
The Room : บ้านสวยแต่งเอง	 การตกแต่งบ้านสวย	 ฉบับนี้ไปดูการทำาบ้านผนังปูนเปลือย Zone Garden : สวนในบ้าน	
การแต่งสวนสวยในแบบต่างๆ	Fortune Zone : ความสุขใต้ชายคา	 คอลัมน์วาไรตี้ที่จะพาไปกินเที่ยว	 และนำาเสนอสาระ
ความรู้ที่หลากหลาย	ฉบับนี้นำาเสนอเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในบ้าน	
	 เพราะคำาวา่	“บา้น”	เปน็อะไรทีม่ากกวา่การอยูอ่าศยั	และเราสามารถสรา้งทกุมมุบา้นใหเ้ปน็ไปตามมมุชวีติทีเ่ราตอ้งการ
ได้...อย่าลืมดูแลตัวเองและดูแลบ้านที่คุณรักด้วยนะครับ
           ด้วยรัก

        คู่บ้าน คู่ช่าง
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My House : ระเบียงบ้าน

 ซีแพค รวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วม
สร้างสรรค์สิ่งดีกลับคืนสู ่ชุมชน ด้วยโครงการ 
“100 ปี เอสซีจี ร้อยความดี ลานเพลิน ซีแพค”  
โดยเหล่าอาสาสมคัรพนกังานซแีพคร่วมแรงน�าแผ่น
คอนกรีตมาจัดเรียงเป็นพื้นที่ลาด สร้างลานเพลิน
อเนกประสงค์ให้แก่ วัด โรงเรียน ชุมชน อย่างละ 
100 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมฉลอง 100 ปี เอสซีจี 

	 คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต	 ผู้อำานวยการ	 กิจการ	 CPAC	
กรุงเทพ	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	 100	 ปี	 เอสซีจี		
ร้อยความดี	 ลานเพลิน	 ซีแพค	 ว่า	 “เนื่องจากซีแพคเป็นกิจการ	
ในเครือของเอสซีจี	 เราจึงอยากจะมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง	
อายุ	 100	ปีของเอสซีจี	 ด้วยการทำาความดีให้กับสังคม	 เริ่มจากที่	
วัดแก้วฟ้าจุฬามณีแห่งนี้เป็นที่แรก	 จากนั้นก็จะกระจายไปจัด
โครงการทั่วประเทศ	 โดยวางแผนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อ	
เฉลิมฉลองร่วมกับเอสซีจี”
	 ทางด้านรายละเอียดของโครงการฯ	คุณขจรศักดิ์ แย้มสังข์ 
ผู้จัดการ	CPAC	กรุงเทพ	2	กิจการ	CPAC	กรุงเทพ	ได้กล่าวว่า	

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

ศาลพ่อแก่สะแกทอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองเกตุใหญ่

คุณขจรศักดิ์ แย้มสังข์คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต
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“โครงการ	100	ปี	เอสซจีี	ร้อยความด	ีลานเพลนิ	ซแีพค”	คอืการนำา
เศษคอนกรตีทีเ่หลอืใช้มาทำาให้เกดิประโยชน์อกีครัง้	โดยก่อขึน้ใหม่
เป็นแผ่นปูพื้น	แล้วนำามาร่วมกันสร้างเป็นลานอเนกประสงค์ให้แก่
ชุมชน	 เพราะโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนซีแพคจึงต้องการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเพื่อให้เราอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”	

	 คุณสุชิน วงศ์เนตร	 ผู้จัดการผลิตและบริการพัทยา	 ภาค	
ตะวันออก	 3	 กิจการ	CPAC	ภาคตะวันออก	 กล่าวว่า	 “ด้วยพื้นที่	
เป้าหมายหลักของกิจกรรมฯ	 คือ	 บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 ซึ่งปีนี้เรา	
อยากเริ่มต้นที่โรงเรียนก่อน	 เลยสำารวจว่ามีพื้นที่ไหนที่เรา	
ปพูืน้คอนกรตีแล้ว	ชมุชนชืน่ชอบ	โรงเรยีนชืน่ชอบ	และเป็นประโยชน์
กับเด็กๆ	จนได้มาเจอคุณครูมะลิ	 ก็แนะนำาให้ปูตรงบริเวณนี้	 ทาง
ทีมงานก็เห็นด้วยว่าพื้นที่มีความเหมาะสม	 เพราะลานเพลินทั่วไป
เราจะเน้นบริเวณที่ให้ร่มเงาเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ		
ใครมีกิจกรรมก็สามารถทำาได้ตลอดเวลา	ไม่ร้อน
	 “ยอมรบัว่าตอนแรกทีท่ำากม็เีหนือ่ยบ้าง	เพราะต้องรบัผดิชอบ
งานประจำาด้วย	แต่พอได้มโีอกาสย้อนกลบัมาดผูลงาน	ได้เหน็เดก็ๆ	
มาวิ่งเล่น	เราก็มีความสุขว่าสิ่งที่เราทำาเขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆ”
	 ด้านคุณครูมะลิ เพียรดี	 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 เล่าให้
ฟังว่า	เดิมนั้นเด็กๆ	จะใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ	สำาหรับ
เข้าแถวในตอนเช้า	แต่ด้วยพืน้ทีม่จีำากดั	ทางซแีพคจงึได้เข้ามาช่วย

คุณครูมะลิ เพียรดี

คุณสุชิน วงศ์เนตร

	 และจดุหมายต่อมาของการสร้างลานเพลนิ	คอืทีศ่นูย์พฒันา
เด็กเล็ก วัดหนองเกตุใหญ่	จ.ชลบุรี	 เมื่อวันที่	 28	มีนาคม	2556		
ที่ได้พนักงานซีแพคกว่า	 10	 ชีวิตมาช่วยกันปูแผ่นคอนกรีตอย่าง	
ขะมักเขม้นกันตั้งแต่เช้า	

	 กิจกรรม	 100	 ปี	 เอสซีจี	 ร้อยความดี	 ลานเพลิน	 ซีแพค	
รอบปฐมฤกษ	์ จัดขึ้นเมื่อวันที	่ 13	 มีนาคม	 2556	ณ	 วัดแก้วฟ้า-	
จุฬามณี	 เขตบางซื่อ	 กรุงเทพมหานคร	 เหล่าพนักงานซีแพค	
มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่เช้าตรู่	 ก่อนร่วมแรงร่วมใจ
เรยีงแผ่นพืน้คอนกรตีสร้างเป็นลานเพลนิ	พร้อมทัง้ปลกูต้นไม้เสรมิ	
ใช้เวลาเพียงไม่นานคอนกรีตแผ่นสุดท้ายก็วางลงแทนที่ผืนทราย
ได้สำาเรจ็	ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสขุทีพ่นกังานซแีพคทกุคน	
รู้สึกได้ร่วมกัน	ซึ่งคุณสมศรี ตะยังคะกนก	เลขานุการผู้อำานวยการ
กิจการ	CPAC	กรุงเทพ	กล่าวว่ากิจกรรมที่วัดแก้วฟ้าฯ	ในโอกาสนี้	
มีพนักงานจากกิจการ	 CPAC	 กรุงเทพ	 อาสามาร่วมกันสร้าง	
ลานเพลิน	ซีแพค	กว่า	40	คน	“เรานัดรวมตัวกันที่นี่แปดโมงครึ่ง
แล้วก็ลงมือกันทันที	 เพราะว่ามาด้วยศรทัธา	กเ็ลยทำางานกนัอย่าง
ไม่เหนด็เหนือ่ยเลยค่ะ”
	 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบลานเพลินให้แก่ทางวัด	พระราช- 
รัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี	และเจ้าคณะเขตบางซื่อ	
ให้ความเห็นว่า	 “วัดเป็นสถานที่ซึ่งประชาชนจะมาทำากิจกรรม	
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย	วัดกับประชาชน
นั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	เวลาวัดจัดกิจกรรมใดๆ	ญาติโยม
ก็มาให้การอุปถัมภ	์ เวลาโยมมีกิจกรรมใดๆ	พระก็ไปช่วย	ต่างคน
ต่างเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน”
	 “ลานเพลินนี้จะมีประโยชน์มาก	 เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้
ญาติโยมจะมาใช้ประจำา	เวลามีพระราชทานเพลิงศพก็ดี	ฌาปนกิจ
ศพก็ดี	 ก็จะใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งรับรองแขกทั้งญาติโยม	
และพระสงฆ์	 จากแต่เดิมจะไปใช้พื้นที่บริเวณทางเดิน	 ซึ่งแคบไป	
ดูแล้วไม่สะดวก	 ทั้งยังขวางทางเดิน	 พอมาทำาพื้นที่ให้ก็โอ่โถง		
ช่วยอำานวยความสะดวกให้ทั้งพระและญาติโยมได้มากขึ้น”	
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ปรับปรุงให้กลายเป็นลานเพลินที่สวยงาม	 สามารถทำาประโยชน์	
ได้มากขึ้น
	 “รู้สึกดีใจมากที่ซีแพคมีกิจกรรมดีๆ	 แบบนี้	 และไม่เคยมอง
ข้ามพวกเรา	นอกจากนี	้ยงัให้การสนบัสนนุในการจดัหาเครือ่งเล่น
สำาหรับเด็กเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำารุดเสียหายอีกด้วย”
	 และแล้วมาถึงช ่วงเวลาการส่งมอบลานเพลิน	 โดยได้	
คณุภญิโญ หอมกลัน่	นายกเทศมนตรตีำาบลหนองปลาไหล	มาเป็น
ประธานในพิธี	 พร้อมกล่าวว่า	 “ทางเทศบาลตำาบลหนองปลาไหล	
รู ้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ซีแพคให้โอกาสตำาบล	
หนองปลาไหล	 นำาสิ่งดีๆ	 ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและท้องถิ่น	
ของเรา	ซึง่ทีผ่่านมาได้ตดิตามข้อมลูข่าวสารของเอสซจีหีรอืซแีพค
ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด	 ทั้งยังสร้างความ
จรรโลงใจให้กับชุมชนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม	
ในปัจจุบัน”
	 และที่หมายแห่งที่	 3	 ในการสร้างลานเพลิน	 คือศาลพ่อแก่
สะแกทอย	หมู่	6	ต.หอบเกร็ด	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่		
4	 เมษายน	 2556	 ซึ่งศาลแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิสิทธิ์อายุนับ
ร้อยปีที่คนในหมู่บ้านเคารพนับถือ	และยังเป็นจุดศูนย์รวมของคน
ทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	 คุณบุญศิริ ภาพโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน	 กล่าวว่า	 “ทางซีแพคได้
ติดต่อมาว่าอยากจะทำากิจกรรมฯ	 นี้ให้กับคนในชุมชน	 ซึ่งเราก็มี
ความยนิดแีละสนบัสนนุอย่างเตม็ที่	ส่วนชาวบ้านกเ็หน็พ้องต้องกนั
ว่าเป็นกจิกรรมทีด่	ีและดใีจทีซ่แีพคเหน็ประโยชน์ร่วมกนักบัชมุชน”
	 และในระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์	 จากพื้นที่ว่างเปล่าก็ถูก
เนรมติให้กลายเป็นลานเพลนิอย่างสมบรูณ์แบบ	พร้อมให้ชาวบ้าน
เข้ามาใช้ประโยชน์เตม็ที	่ซึง่ผูใ้หญ่บ้านได้กล่าวทิง้ทายว่า	“ขอบคณุ
ซีแพคที่เห็นคุณค่าของส่วนรวม	 ชาวบ้านจะได้มาออกกำาลังกาย	
ในตอนเย็น	ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้”
	 ด้านคุณสมยศ ลิ้มประเสริฐ	 ผู ้จัดการผลิตและบริการ	
พทุธมณฑล	กล่าวในฐานะทีซ่แีพคเป็นองค์กรทีใ่กล้ชดิกบัชมุชนว่า	
“เราจะดแูลเรือ่งของมลภาวะในชมุชนเป็นหลกั	เพราะธรุกจิของเรา
ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่นและเสียงที่รบกวนชาวบ้าน	 ส่วนกิจกรรม	
เพื่อสังคมในครั้งนี้	เราก็นำาเศษปูนที่เหลือมาทำาเป็นแผ่นคอนกรีต	
เพื่อทำาประโยชน์ให้กับชุมชน
	 “และที่เลือกทำากิจกรรมบริเวณนี้	 เพราะใกล้กับโรงงานของ
เรา	 ก่อนที่จะมาสร้างลานเพลินเราเห็นแล้วว่ามีผู้สูงอายุมาออก
กำาลังกายกันตลอดในช่วงเย็น	 และตรงที่เราปูพื้น	 เดิมก็เป็นที่ดิน
ว่างเปล่า	 จึงติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าเราอยากช่วยทำาตรงนี้	
ให้ดีขึ้น	 เผื่อทางผู้ใหญ่จะจัดหาเครื่องออกกำาลังกายมาเพิ่มเติม	
เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่”
	 และก็มาถึงช่วงเวลาสำาคัญในการส่งมอบลานเพลิน	 โดยมี	
คุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา ผู้อำานวยการกิจการ	CPAC	ภาคตะวันตก	
เป็นประธานในการส่งมอบ	พร้อมกล่าวว่า	“ทกุๆ	ปีทางซแีพคได้จดั

กิจกรรมเพื่อชุมชน	ซึ่งปีนี้ในโอกาสครบรอบ	 100	ปี	 เอสซีจี	 จึงมี
โครงการ	ร้อยความด	ีลานเพลนิ	ซแีพค	ทีต่ัง้ใจทำาให้กบั	100	ชมุชน	
100	วดั	100	โรงเรยีน	เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในพืน้ทีท่ีโ่รงงาน
ของเราไปตั้งอยู่	และหวังว่าชาวบ้านจะช่วยกันดูแลพื้นที่นี้ต่อไป”	
	 คณุพรีะพงษ์ มงักรกาญจน์ ผูจ้ดัการภาคตะวนัตก	2	ได้กล่าว
เสริมว่า	 “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก	 เราได้นำาสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ	
บริษัทฯ	กลับสู่สังคม	100	วัด	100	โรงเรียน	100	ชุมชน	สิ่งหนึ่ง	
ที่ผมสัมผัสได้จากการทยอยส่งมอบลานเพลินให้กับหลายๆ	ที่	คือ
ชาวบ้านรู้สึกดีใจมากที่บริษัทฯ	 เห็นความสำาคัญ	 สำาหรับชุมชน	
ก็ทำาให้พวกเขามีพื้นที่เล่น	 วัดก็มีพื้นที่สำาหรับสาธารณประโยชน์	
ส่วนโรงเรียนก็มีพื้นที่ให้เด็กได้ทำากิจกรรม	 เพราะเราจะดูแล	
และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขแบบนี้ตลอดไป”

 จากภาพความสำาเร็จที่เกิดขึ้นไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึง 
ความทุ่มเทแรงกายแรงใจของชาวซีแพคทุกคนที่พร้อมนำาสิ่งดีๆ 
กลับคืนสู่ชุมชนและสังคม แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ชุมชน วัด และโรงเรียน 
ทั้ง 300 แห่งทั่วประเทศได้รับ ยิ่งตอกยำ้าว่าซีแพคจะยังคงยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ 
ตลอดไป

คุุณสมยศ ลิ้มประเสริฐ คุณพีระพงษ์ มังกรกาญจน์

คุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจาคุณบุญศิริ ภาพโพธิ์ 



Smart Home : บ้านช่าง

การบ่มคอนกรีต

งานพื้น
	 การพ่นนำ้าเป็นละอองบางๆ	บนผิวหน้าคอนกรีตหลังจากแต่งผิวหน้าเสร็จ

วิธีการบ่มคอนกรีต	สามารถแบ่งตามช่วงเวลาได้ดังนี้

1 การบ่มหลังการตกแต่งผิวหน้าเสร็จ
	 หลังจากที่คอนกรีตมีการขัดหยาบ	 หรือขัดมันเสร็จแล้ว	
ควรมีการบ่มทันที	 เพื่อป้องกันการสูญเสียนำ้าของคอนกรีต	
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการแตกร้าวแบบพลาสติก	 (Plastic	
Shrinkage	Crack)	ทีเ่กดิขึน้ในช่วงอายคุอนกรตีเริม่แรกไม่เกนิ	1	วนั	

	 1.1 การบ่มด้วยการพรมนำา้
  ต่อเนื่อง
	 การบ่มคอนกรีตหลังจาก
ตกแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว	
สามารถทำาได้โดยพรมนำ้าเป็น	
ละอองบางๆ	 ลงบนผิวหน ้ า
คอนกรีตอย่างต่อเนื่อง	 จนมั่นใจ
ว่ามีความชื้นอยู ่ที่ผิวคอนกรีต
ตลอดเวลา

 การบ่มคอนกรีต หมายถึง การป้องกันหรือ
รกัษาระดบัอณุหภมูแิละปรมิาณความชืน้ในคอนกรตี 
โดยเฉพาะในช่วงอายุเริ่มแรกให้อยู ่ ในสภาพที่ 
เหมาะสม ไม่ให้คอนกรตีสญูเสยีน�า้เรว็เกนิไปและท�าให้
วัสดุประสานและน�้าท�าปฏิกิริยาทางเคมีกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยทั่วไปมักเกิดความเข้าใจผิดว่า การบ่ม
คอนกรตี จะเริม่ต้นเมือ่คอนกรตีแขง็ตวัแล้ว หรอืเริม่
บ่มเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 1 วันเท่านั้น แต่ในความ
เป็นจรงิแล้ว เพือ่ให้คอนกรตีไม่เกดิรอยแตกร้าว ควร
เริม่ต้นบ่มคอนกรตีทนัททีีต่กแต่งผวิหน้าเสรจ็ เพราะ
ถ้าหากคอนกรีตไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกวิธี ถึงแม้ 
จะมีการผสม เท และตกแต่งผิวหน้าอย่างถูกต้อง 
แล้วก็ตาม ก็อาจท�าให้คอนกรีตเป็นฝุ่น แตกร้าว และ
เสยีความแขง็แรงได้ ซึง่คอนกรตีโดยทัว่ไปควรได้รบั
การบ่ม อย่างน้อย 7 วัน
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กองบรรณาธิการ



 1.2 การบ่มด้วยการปูทับด้วยแผ่นพลาสติกหรือกระสอบ
	 หลังจากพรมนำ้าแล้ว	 ให้นำาพลาสติก	 หรือผ้าใบ	 คลุมผิว
คอนกรีตให้มีระยะเหลื่อมประมาณ	5	-	10	เซนติเมตร	ปูให้ทับกัน
สนิท	เพื่อป้องกันการระเหยของนำ้าจากผิวหน้าคอนกรีต	อาจใช้ผ้า	
หรือกระสอบชุบนำ้าหมาดๆ	คลุมผิวหน้าคอนกรีตก็ได้

รอยแตกร้าวแบบพลาสติก
จากการบ่มไม่ถูกวิธี

2 การบ่มหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
	 หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว	ควรมีการบ่มคอนกรีตที่อายุ	
1	 วัน	 และให้นำ้าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อป้องกันไม่ให้
คอนกรีตเป็นฝุ่น	หรือเกิดรอยร้าว	(Drying	Shrinkage)	ซึ่งวิธีการ
บ่มคอนกรตีหลงัจากทีค่อนกรตีแขง็ตวัแล้ว	สามารถทำาได้หลายวธิี	
ดังนี้

 2.1 การใช้แผ่นพลาสติกคลุม
	 ใช้แผ่นพลาสติกคลุมต่อเนื่องในช่วงตกแต่งผิวแล้วเสร็จ	
เพื่อบ่มคอนกรีต	 โดยวางให้แนบกับผิวของคอนกรีต	 รอยต่อ
ระหว่างแผ่นพลาสตกิจะต้องวางให้สนทิและมรีะยะเหลือ่มประมาณ	
5-10	เซนติเมตร	เพื่อป้องกันความชื้นหนีออกไป

การบ่มคอนกรีตโดยใช้แผ่นพลาสติกคลุมผิวหน้า

การใช้ผ้าใบคลุมหลังจากแต่งผิวหน้าเสร็จ
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•	 การพรมนำ้าเป็นละออง	
	 ที่ผิวหน ้า	 ไม ่ควรใช ้	
	 ส า ย ย า งพ ่ น นำ้ า ใ ส ่	
	 คอนกรีตหากคอนกรีต	
	 ยังไม่แข็งตัว	 จะทำาให้	
	 เกิดความเสียหายที่	
	 ผิวหน้าคอนกรีตได้
•	 วัสดุคลุมควรสะอาด		
	 ไม ่ ก ่ อ ให ้ เ กิ ดคราบ	
	 สกปรกตดิอยูบ่นผวิหน้า	
		 และไม่ควรใช้กระสอบ	
	 ใหม่ในการบ่มคอนกรีต		
	 เพราะสารเคมีที่ติดอยู่	
	 กับกระสอบอาจทำาให้	
	 คอนกรีตมีการแข็งตัว	
	 ที่ผิดปกติได้

ข้อควรระวังในการบ่มคอนกรีต
หลังการแต่งผิวหน้า
•	 ควรมีการคลุมวัสดุที่ผิวหน้าคอนกรีตอย่างทั่วถึง	
	 เพื่อไม่ให้ผิวหน้าคอนกรีตสัมผัสกับอากาศ	 เพราะจะ	
	 ทำาให้คอนกรีตสูญเสียนำ้า	และเกิดรอยแตกร้าวได้	และ	
	 ควรระวังไม่ให้เหล็กเสริม	หรือวัสดุอื่นๆ	เกี่ยววัสดุคลุม	
	 ผิวหน้าขาดระหว่างการบ่ม



การบ่มคอนกรีตด้วยการขังนำ้า

การบ่มคอนกรีตด้วยการพ่นนำ้า
ข้อควรระวงั ในการบ่มหลงัคอนกรตีแขง็ตวัแล้ว
•	 นำ้าที่ใช้ไม่ควรมีสิ่งสกปรกเจือปน	 เช่น	 นำ้ามัน	 หรือ	
	 นำ้าที่ไหลผ่านท่อเหล็กที่เป็นสนิม	
•	 ควรบ่มคอนกรีตอย่างสมำ่าเสมอ	ไม่ให้คอนกรีตมีสภาพ	
	 เปียกและแห้งสลบักนั	 เพราะจะทำาให้คอนกรตีเกดิการ	
	 แตกร้าวได้
•	 ไม่ควรเปิดใช้งานพื้นคอนกรีตก่อนระยะเวลา	7	วัน
•	 วัสดุคลุมที่ใช้	 ควรสะอาด	 ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรก	
	 ติดอยู่บนผิวหน้า	 และไม่ควรใช้กระสอบใหม่ในการบ่ม	

	 คอนกรีต	 เพราะสารเคมีที่ติดอยู่กับกระสอบอาจทำาให้	
	 ผิวหน้าคอนกรีตเสียหายได้
•	 การเลอืกวธิกีารบ่มคอนกรตี	ควรพจิารณาถงึขนาดและ	
	 ความเหมาะสมของสถานที่

การบ่มคอนกรีตด้วยการใช้กระสอบคลุม

9

ค
ู่บ
้าน

 ค
ู่ช
่าง

 2.4 การใช้กระสอบชื้นคลุมทับ 
	 สามารถทำาได้โดยใช้กระสอบ	 หรือผ้าเปียกปูทับผิวหน้า
คอนกรีต	แล้วใช้สายยางพ่นนำ้าบนกระสอบ	หรือใช้กระสอบชุบนำ้า
แล้วปูทับบนคอนกรีตก็ได้	 ควรใช้กระสอบ	 2	 ชั้น	 เพื่อให้สามารถ
เก็บความชื้นได้นานและต้องให้ความชื้นแก่คอนกรีตตลอดระยะ
เวลาที่ระบุไว้ในการบ่ม

 2.2 การใช้นำ้าพ่น
 ในกรณีที่บ่มด้วยวิธีพรมนำ้าเป็นละอองหลังจากแต่งผิว	
แล้วเสร็จ	 และไม่สามารถบ่มด้วยแผ่นพลาสติกต่อเนื่องได้	
สามารถบ่มได้ด้วยการฉีดนำ้าลงบนผิวหน้าคอนกรีต	 โดยการ	
ใช้สายยางพ่นนำ้าเป็นระยะๆ	 เพื่อให้มีนำ้าบนผิวหน้าคอนกรีต	
ตลอดระยะเวลาที่ทำาการบ่ม

 2.3 การขังนำ้า
	 เหมาะกับบริเวณที่มีพื้นที่กว้างมากๆ	 สามารถทำาได้โดย	
ใช ้ดินเหนียวกั้นยกเป ็นคันรอบๆ	 บริเวณที่จะบ ่มคอนกรีต		
สูงประมาณ	2-3	เซนติเมตร	และขังนำ้าในบริเวณที่กั้นไว้	และต้อง
ดูแลให้มีนำ้าหล่อบนผิวคอนกรีตตลอดระยะเวลาที่ทำาการบ่ม



เอกสารอ้างอิง:

•	 ศ.อรุณ	ชัยเสรี,	“คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต	ของสมาคม	
	 คอนกรตีอเมรกินั”	สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย		

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.),	มิถุนายน	2535

•	 คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ	ภายใต้คณะกรรมการ	
	 วิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง	

	 ประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.),	 “ข้อกำาหนด	

	 มาตรฐานวสัดแุละการกอ่สร้างสำาหรบัโครงสรา้งคอนกรีต	

	 มาตรฐาน	วสท.”	พิมพ์ครั้งที่	1,	ตุลาคม	2540

•	 American	 Concrete	 Institute,	 “A.C.I.	 Manual	 of	
	 Concrete	Inspection”,	(1967)	5th,	Edition

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการบ่มคอนกรีตแต่ละวิธี

 วิธีบ่มคอนกรีต ข้อดี ข้อเสีย

1. การปล่อยนำ้าขัง

2. การฉีดพ่นนำ้า

3. การใช้วัสดุเปียกคลุม

4. การใช้แผ่นพลาสตกิคลมุ 

•	ใช้ได้เฉพาะงานพื้นคอนกรีต
•	ต้องหมั่นตรวจดูการแตกร้าว	 หรือการพังของ	
	 ดินเหนียวที่ปิดกั้นเพื่อป้องกันนำ้าแห้ง	 ต้องทำา	
	 ความสะอาดคอนกรีตหลังจากบ่ม

•	ใช้นำา้ปรมิาณมาก	ไม่เหมาะกบับรเิวณทีข่าดแคลนนำา้	
•	ถ้าฉีดพ่นนำ้าไม่สมำ่าเสมออาจทำาให้คอนกรีตเกิด	
	 การแตกร้าวได้

•	ต้องฉีดนำ้าให้เปียกชุ ่มตลอดเวลา	 ไม่เช่นนั้น	
	 คอนกรีตอาจเกิดการแตกร้าวได้
•	กรณทีีพ่ืน้ทีก่ว้างจะต้องใช้วสัดคุลมุมากเพยีงพอ	
•	วัสดุคลุมจะต้องปราศจากสารที่ทำาอันตรายต่อ	
	 คอนกรีต	 เช่น	 หน่วงการแข็งตัว	 หรือทำาให้	
	 คอนกรีตเป็นรอยด่าง
•	จะต้องระมัดระวังเรื่องลมพัด

•	ราคาแพง
•	ชำารุดง่าย
•	ไม่เหมาะกับพื้นที่ได้รับแสงแดดโดยตรง	 หรือ	
	 พื้นที่กว้างมากๆ
•	คณุภาพคอนกรตีจะตำา่กว่าวธิอีืน่ๆ	เพราะไม่มกีาร	
	 เพิ่มนำ้าสำาหรับปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีต
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•	สะดวกต่อการทำางานและการซ่อมแซม	เช่น	
		 ถ้าขอบดนิเหนยีวพงั	สามารถซ่อมได้ทนัที
•	ราคาถกู	และวสัดใุนการบ่มหาง่าย	ไม่ต้อง	
	 อาศัยความชำานาญ

•	ไม่ต้องอาศยัความชำานาญในการทำางาน	
•	ราคาถูก

•	วัสดุหาง่าย
•	ราคาถูก

•	สะดวกต่อการทำางาน	 และสามารถ	
	 ทำางานได้อย่างรวดเรว็
•	ไม่เสียเวลารดนำ้าคอนกรีตบ่อยๆ	 ทำาให้	
	 ประหยัดเวลา

เครื่องมือช่าง
	 แบบหล่อคอนกรีต	 เป็นแม่พิมพ์ที่กำาหนดรูปร่างของคอนกรีต	
ให้ได้ตามต้องการ	จึงต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงและแข็งแรง	
	 การดูแลรักษาแบบหล่อ	 หลังใช้งานเสร็จต้องรีบทำาความสะอาด
เอาเศษปูนออกให้หมด	และทานำ้ามัน	 ขี้ผึ้ง	 หรือพลาสติก	 เคลือบส่วน	
ที่สัมผัสกับคอนกรีต	 เพื่อให้ถอดแบบง่ายในภายหลัง	 ควรถอนตะปู	
ออกให้หมด	วางซ้อนเก็บเป็นส่วนๆ	เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ	และ
จัดเก็บในที่มีหลังคาปกคลุม	 ระมัดระวังส่วนที่เป็นไม้	 ป้องกันไฟไหม้	
มอด	ปลวก	การโค้งบดิงอ	รวมทัง้ซ่อมแซมไม้แบบส่วนทีบ่ดิงอ	แตกร้าว	
เป็นรูเจาะ
	 เนื่องจากแบบหล่อ	 เป็นตัวกำาหนดรูปร่าง	 หน้าตาภายนอกของ	
งานคอนกรีต	 ซึ่งมีผลโดยตรงกับงานฉาบปูนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา
ดำาเนนิการก่อสร้าง	ทีจ่ะทำาให้ขึน้ช้าหรอืเรว็ขึน้อยูก่บัการเลอืกชนดิ	และ
การทำางานประกอบ	 ติดตั้ง	 เคลื่อนย้าย	 รื้อถอนแบบหล่อที่เหมาะสม		
ซึ่งผู้ทำาการก่อสร้างต้องให้ความสำาคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ	



Talking Room : ห้องรับแขก
โดย อ.ชวพงศ์ ชำานิประสาสน์
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(ขอยืนยันว่า	 ความเห็นของผู้ชำานาญการ
ท่านนี้คลาดเคลื่อนไปจากความหมายของ
ข้อกำาหนดในเรือ่งนี)้
	 คำาว่าการใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่กจิการ
อื่นไม่เกินร้อยละ	 10	 หมายถึง	 การใช้
ประโยชน์ที่ดินเฉพาะที่ดินในส่วนของ
โครงการนั้น
	 เปรียบเทียบได้ดังนี้	 ถ้าโครงการใด
โครงการหนึ่งมีจุดประสงค์จะก่อสร้าง
อาคารทีใ่ช้ประโยชน์ในกจิการอืน่	ซึง่ไม่เกนิ
ร้อยละ	10	ของพืน้ที	่จะใช้ทีด่นิในโครงการ
นัน้เท่ากบั	 1	 ไร่	 แต่ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ใน
ขนาดพื้นที่ดินตามโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์
เท่ากบั	100	ไร่	ซึง่ขนาดทีด่นิตามโฉนดหรอื
เอกสารสิทธิ์ดังกล่าวจะมีพื้นที่เกินร้อยละ	
10	 ของพื้นที่บริเวณนั้น	 จะหมายรวมว่า	
พื้นที่ของโครงการเท่ากับ	 100	 ไร่	 ซึ่งจะมี
พื้นที่เกินกว่าร้อยละ	 10	 ของข้อยกเว้น	
ตามกฎหมายทางผังเมืองรวมนั้น	 การจะ
ห้ามก่อสร้างโครงการนั้นไม่ได้
	 ความหมายของการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	
หมายถึง	 การใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับโครงการหรือเฉพาะอาคาร	
นั้นๆ	 ท่านผู้ชำานาญการจะแปลความไป	
ตามที่ท่านนึกเอาไม่ถูกต้อง

 ก็ขอให ้ผู ้ที่มีป ัญหาเช ่นเดียวกับ 
เรื่องดังกล่าวยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้ 
ตามนั้น

  เรื่องที่ 1
ว่าด้วยเรื่องกฎกระทรวงฉบับที่ 64

	 วันที่ 	 30	 พฤศจิกายน	 2555	 มี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่	 129	
ตอนที่	112ก	กฎกระทรวงฉบับที่	64	(พ.ศ.	
2555)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522
	 สาระสำาคัญคือ	 การเปลี่ยนแปลงข้อ
กำาหนดว่าด้วยการจอดรถหรือพื้นที่	 หรือ
ส่วนของอาคารที่ใช้ในกิจการที่ต้องมีพื้นที่
จอดรถ	 ซึ่งสรุปของการเปลี่ยนแปลง	
ข้อกำาหนดดังกล่าว	เป็นดังนี้คือ
	 1.	 เปลี่ยนการคิดพื้นที่ที่มีประโยชน์
ใช้สอยสำาหรบัการคดิคำานวณจำานวนทีจ่อด
รถยนต์เป็นดังนี้
	 ก.	 ยกเลิกการคิดจำานวนที่จอดรถ	
จากจำานวนห้องพกัในโรงแรม	เป็นคำานวณ
พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์	 เป็นการคิดจำานวน	
ทีจ่อดรถจากพืน้ทีข่องโถงโรงแรม	ห้องโถง	
ภัตตาคาร	 และพื้นที่สำาหรับการพาณิชย์	
โดยพื้นที่ห้องโถง	 ไม่ว่าจะเป็นห้องโถง
โรงแรม	 ห้องโถงภัตตาคาร	 (ไม่ว่าจะอยู่	
ในอาคารประเภทใด)	 คิดพื้นที่ดังกล่าว	
10	 ตารางเมตร	 ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถ	

1	คัน	พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม	(คือการ
ค้าขายหรือ	Shop	House)	20	ตารางเมตร	
ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถ	1	คัน
	 2.	 ในกรณีที่ โรงแรมหรืออาคาร	
ขนาดใหญ่ใด	 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อาจนำา
รถยนต์เข้าถึงได้	 เช่น	 บริเวณเกาะแก่ง	
ทั้งในทะเล	 แม่นำ้า	 ไม่ต้องมีที่จอดรถยนต์	

	 3.	 ในกรณีที่อาคารอยู ่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร	 ให้คิดคำานวณจำานวนที่
จอดรถ	1	คันต่อพื้นที่ห้องโถงของโรงแรม
หรือห้องโถงอาคาร	 หรือห้องโถงที่ใช้เพื่อ
กิจการอื่นใด	เท่ากับ	30	ตารางเมตร	และ
จำานวนที่จอดรถ	 1	 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อ	
การพาณชิยกรรม	(ค้าขาย)	40	ตารางเมตร

  เรื่องที่ 2
มีค�าถามมาว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพือ่กจิการอืน่ให้ใช้ได้ไม่เกนิร้อยละ 10  

ของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ

ตามข้อก�าหนดการใช้ที่ดินตามกฎ

กระทรวงผังเมือง รวมหมายความ

ว่าอย่างไร

	 ข ้อกำาหนดนี้มีอยู ่ในกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2549	
ซึง่กำาลงัจะหมดอายกุารบงัคบัใช้ลง	และไม่
ปรากฏถ้อยคำาดังกล่าวในร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม	 ฉบับที่กำาลังจะประกาศใช้		
แต่ได้ถูกสยามสมาคมและกลุ่มเครือข่าย
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทำาหนังสือให้
ทบทวนมาตรการทางผังเมือง
	 สาระสำาคัญของคำาถามก็คือ	 ในการ
จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	คณะ
ผู้ชำานาญการท่านหนึ่งมีความเห็นว่า	 การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการหนึ่งนั้น	 ให้
หมายรวมทั้งที่ดินทั้งหมดของโครงการ	
ตามขนาดของแปลงที่ดินที่กำาหนดอยู่ใน
โฉนดที่ดินหรือตามครอบครองกรรมสิทธิ์	

คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย



Guide Idea : กลเม็ดเกร็ดสร้างบ้าน

บ้านดี ต้องแข็งแรง
และทนทาน

โดย สำาเริง ฤทธิ์พริ้ง
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 บ้านที่ เราอยู่อาศัย เราสร้างด้วยคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ และสว่นประกอบจากวสัดตุา่งๆ มากกวา่ 
2,000 รายการ มรีอยตอ่ของวสัดมุากมายมากกวา่ 
1,500 รอยต่อ วัสดุแต่ละชนิดที่เราสร้างบ้าน 
มคีวามแขง็แรงอยา่งเดยีวไมพ่อ ตอ้งมคีวามทนทาน
ด้วย เพราะวิศวกรได้ออกแบบอาคารให้มีอายุ
ประมาณ 50-60 ป ีแต่ใชว่า่เมือ่ครบอายแุลว้ บา้นจะ 
พังลงมา เพราะเรามีการซ่อมแซมดูแลรักษาบ้านมา
ตลอด เรามีการปรับปรุง เสริม เติม ซ่อม มาตลอด 
จึงมั่นใจได้ว่า บ้านที่ เราพักอาศัยเมื่อเลยอายุที่ 
วิศวกรออกแบบไว้จะไม่พังโครมลงมาแน่นอน
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ฝมีอืด	ีนีค่อืเหตผุลทีจ่ะทำาใหอ้าคารบา้นเรอืน	แขง็แรง	และทนทาน	

เพราะบ้านมิใช่มีแต่	ปูน	ทราย	หิน	บ้านยังมีไม้	เหล็ก	วัสดุตกแต่ง

อีกมากมาย

	 ฉะนั้น	 เวลาที่เราจะสร้างบ้านสักหลัง	 ขอให้เน้นสี่ดี	 คือ	 วัสดุดี		

เครื่องมือดีๆ	 ช่างดีๆ	 และใช้เทคนิคดีๆ	 ตรงสี่ดี	 จะทำาให้งาน	

ออกมาดีมีคุณภาพ	คุณภาพงานที่ดีจะส่งผลในเรื่องความแข็งแรง

และความทนทานตามที่วิศวกรและสถาปนิกที่ออกแบบต้องการ	

รวมถงึเจา้ของบา้นกต็อ้งการอยา่งนัน้	บา้นด	ีกเ็หมอืนนาดีๆ 	ตอ้งใช	้

ข้าวปลูกพันธุ์ดี	 ตามคำาว่าของคนโบราณ	ความทนทานของบ้าน

จึงต้องมาจากปัจจัยโดยรวมตามที่บอกมา	 อยู่ดีๆ	 บ้านจะออกมา

แข็งแรงทนทานไม่ได้	

	 คอนกรีตดี ไม่ใช่มาจากปูนดีอย่างเดียว น้ำาต้องสะอาด ปูน 

ทราย หินต้องสะอาด ได้สัดส่วน การขนส่งลำาเลียงต้องไป 

ตามกำาหนดเวลา วิธีการเทต้องดี ตามหลักวิชาการ การดูแล 

หลังการเท ไม่ว่าจะเป็นการถอดไม้แบบ การบ่มคอนกรีต ล้วนแต่ 

เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการทำาให้คอนกรีตดี แล้วบ้านจะ 

แข็งแรงและทนทานครับ

 บ้าน	 นอกจากจะมีความ

แข็งแรงแล้ว	 ยังมีความทนทาน

อีกด้วย	 มีการค้นพบอาคารบ้าน

เรือนที่มีอายุนับหลายร้อยปีก็มี

มาก	 ความทนทานของอาคาร

เกิดจากวัสดุดีมีคุณภาพ	 การ

ก่อสร้างที่ดี	 ตามหลักวิชาช่าง	

การใช้เครื่องมือดีๆ	 การมีช่างที่



Working Room : ห้องท�างาน
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จัดการรอยร้าวรอบบ้าน

   ถนนหน้าบ้านทรุดต่างระดับ ปรับอย่างไร

	 ถนนหรือพื้นหน้าบ้านทรุด	 หากพื้นที่ไม่ใหญ่มากและ	

ไม่สร้างปัญหามากนัก	 เราก็จัดการเองได้ด้วยการใช้ปูนสำาเร็จ	

วิธีง่ายๆ	 คือทำาความสะอาดให้ทั่วบริเวณ	ตกแต่งขอบพื้นผิวที่จะ

ซ่อมให้เป็นแนวตั้งลงไป	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับนำ้าหนัก

และความทนทานในการใช้งาน	เทปนูซเีมนต์ให้เตม็พืน้ผวิ	แล้วปรบั

แต่งผวิหน้าให้เรยีบเสมอกบัพืน้เดมิ	กรณพีืน้เป็นหลมุเทปนูซเีมนต์

ให้สูงกว่าระดับแล้วปรับให้เสมอกับพื้นที่	 บดอัดให้แน่นด้วยจอบ	

พลั่ว	เครื่องตบ	โดยไม่ต้องใช้ความร้อนเข้าช่วย	

 เมื่อเกิดมีรอยร้าวตั้งแต่ทางเข้าบ้านไปจนถึงผนังและหลังคา อย่าปล่อยทิ้งไว้นานให้ปัญหา 
บานปลาย ลองส�ารวจรอยแตกร้าวรอบบ้าน แล้วจัดการซ่อมด้วยวัสดุที่ถูกต้อง และเหมาะกับ 
การใช้งาน เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
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ตรวจ ซ่อม แก้ไข ให้ไร้ร่องรอย

•	 ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา	 เช่น	 ตรวจสอบหา
	 รอยต่างๆ	ให้พบ	จนครบรอบบ้าน
•	 ทำาความสะอาดบริเวณนั้นให้สะอาด
•	 ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทอะครีลิกกันซึม	 หรือประเภท
	 โพลียูรีเทน	ทาบริเวณที่มีรอยกว้างกว่า	1	ซม.	

•	 กรณีที่เป็นบริเวณดาดฟ้า	 ให้ทาอะครีลิกกันซึม
	 มาจนถึงผนังหรือกำาแพงบริเวณหัวมุมของดาดฟ้า	
	 และกำาแพง
•	 สามารถทาสีทับได้	 เพื่อให้ได้พื้นผิวมีสีใกล้เคียง
	 กับสีเดิมหรือเปลี่ยนสีใหม่ทับ

ซ่อมบ้าน ท�าเองได้

•	 ปัญหาเสาร้าว	หรือเสาตรงโคนแตกร้าว	ให้สกัดปูน
ออกจนเหน็เหลก็	แลว้ใชป้นูซอ่มแซม	สำาหรบัโครงสรา้ง
ใหมฉ่าบปดิใหห้มด	สว่นพืน้แตกรา้วใชป้นูชนดิไมห่ดตวั
กรอกลงไปให้เต็มแล้วปาดให้เรียบ

   บ้านมีรูโพรง ช่องว่าง กว้างแค่ไหนก็ซ่อมได้ 

	 การซ่อมแซมปิดช่องว่าง	หรอืโพรง	ทีเ่กดิจากการเดนิท่อแอร์	

พัดลมดูดอากาศ	หรือบ้านมีรอยร้าวจนแผ่นปูนหลุดล่อน	 ใช้กาว	

พียูโฟม	 โฟมโพลียูรีเทน	หรือโฟมสเปรย์	 ชนิดองค์ประกอบเดียว	

มาอดุ	สามารถใช้ได้ในงานก่อสร้าง	ตกแต่ง	หรอืงานซ่อมแซมทัว่ไป	

ทั้งยังเป็นฉนวนกันความร้อน	 กันเสียงรบกวน	 และยึดติดกับผิว	

ได้ดีหลายประเภท	เช่น	ผิวคอนกรีต	มอร์ตาร์	ไม้	กระจก	

	 การซ ่อมทำาได ้โดย	

ฉีดโฟมลงไปในรูไม่ให้เต็ม

ร่อง	 เพราะโฟมจะขยายตัว

เองอีกประมาณ	 5	 เท ่า	

ในเวลาประมาณ	4-7	ชัว่โมง	

หลังจากแห ้งสนิทให ้ใช ้	

คัตเตอร์ตัดแต่งส่วนเกิน	

ที่ไม่ต้องการออกแล้วทาสี

ทับได้

   หยุดปัญหาพื้น ผนังมีรอยร้าว แตกลายงา 

	 ปัญหารอยร้าว	พื้นแตกลายงา	สร้างปัญหาตามมามากมาย	

หากเป็นปัญหาผนงัด้านข้างแตกร้าว	กท็ำาให้นำา้ซมึผ่านเข้าในตวับ้าน	

หรือปัญหาดาดฟ้ารั่วมีรอยร้าว	 ก็ทำาให้นำ้าซึมลงมาชั้นล่างได้	

แม้รอยร้าวต่างๆ	 จะยังไม่เป็นอันตรายมาก	 แต่ส่งผลกระทบ	

ในระยะยาวแน่นอน	ปัญหาเหล่านี้อะครีลิก	ช่วยแก้ปัญหาได้
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ท�าบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน + สินทรัพย์ - หนี้ - ความมั่งคั่งสุทธิ

• สินทรัพย์	 คืออะไรก็ตามที่สามารถเปลี่ยนเป็น
	 เงินสดได้
• สินทรัพย์ส่วนตัว	 มีไว้ใช้เพิ่มความสะดวกในแต่ละ
	 วัน	เช่น	รถยนต์	โทรศัพท์
• สินทรัพย์เพื่อการลงทุน	 สินทรัพย์ที่หวังว่าจะให้ผล
	 ตอบแทนในอนาคต	เช่น	กองทุน	พันธบัตร
• สินทรัพย์อื่นๆ	 เป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่มองไม่เห็น	 เช่น
	 ลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร

นำางบประมาณต่อเดือนมาเฉลี่ยใช้รายวัน	 เช่น	
คา่อาหาร	3,000	บาท	เฉลีย่ตอ้งใชไ้มเ่กนิวนัละ	100	บาท		
แต่หากใช้เกินไป	 120	 บาท	 วันต่อไปต้องลดเหลือ	
80	บาท	เพื่อถัวเฉลี่ยไม่ให้กระทบกับแผนที่วางไว้

 หลายคนคงอยากมีชีวิต 
ที่สุขสบาย มีเงินใช้ไม่ขาดแคลน 
อย่างไรเสีย การวางแผนทาง 
การเงินที่ดี รู้จักใช้ รู้จักจ่าย 
และรู้จักวางแผน ความมั่นคง
ทางการเงนิในอนาคตอยู่ไม่ไกล
เกินเอื้อม 

	 >> วางแผนล่วงหน้า	หลังจดบันทึก	ก็เพิ่มการตั้งงบรายจ่าย
แต่ละประเภทให้ชัดเจนว่าเดือนนี้จะใช้จ่ายอะไร	 เท่าไหร่	 แล้วทำา
ลสิตส์ิง่ของจำาเปน็ทีต่อ้งซือ้	โดยลองเปรยีบเทยีบราคากอ่นซือ้	เพือ่
เซฟเงินและให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

  วางแผนทางการเงินวันนี้ 
  เพื่อสิ่งดีๆ ในวันข้างหน้า 

	 สถานะทางการเงินของคนที่ไม่ได้
ทำาบญัชรีายรบัรายจา่ยยอ่มแตกตา่งกบั
คนที่ทำาอยู่เป็นประจำา	 เพราะคนไม่ทำา
บญัชยีอ่มไมรู่ร้ายรบัรายจา่ยทีแ่ทจ้รงิจน
จา่ยแบบไมย่ัง้คดิ	จากนีไ้ป..ลองประเมนิ
และวางแผนการเงินเสียใหม่	 จากที่เคย
อยากได้อะไร...ซื้อ	 ก็ลองถามตัวเอง	
ดกูอ่นวา่สิง่นัน้จำาเปน็จรงิหรอืไม	่หรอืซือ้
เพราะแค่อยากได้	

	 >> ประเมินฐานะทางการเงิน	 ลองนำาสินทรัพย์ทั้งหมดมาประเมินเพื่อหาความมั่งคั่งสุทธ	ิ จะเห็นผลสะท้อนทางการเงินที่แท้จริง	
ถ้าผลออกมาติดลบอยู่บ่อยๆ	อีกไม่ช้าจะเจอปัญหาทางการเงินแน่นอน

Tips

Tips
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รู้ไว้ว่า...การท�างานของ
อัตราดอกเบี้ยทบต้น และผล
ตอบแทนจากการลงทนุ จะเปน็
ตวัชว่ยทีท่�าใหเ้งนิของคณุเพิม่
ค่า ในแต่ละเดือนจึงควรออม
เงินให้ได้อย่างน้อย 1 ใน 4 
หรือ 25% ของรายได้/เดือน

การตั้งเป้าหมายระยะยาวต้องตรวจสอบและ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป		
เช่น	 สินค้าแพงขึ้น	 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มหรือลด	 รายรับ
เพิ่มขึ้น-ลดลง

   หยอดกระปุก 4 ใบ ให้พิชิตเป้าหมาย 4 อย่าง >> ตั้งเป้าหมายชัด	 ให้สอดรับกับความสามารถทางการเงิน	
โดยอาจตั้งเป้าหมาย	 ระยะสั้น	 (1	 ปี)	 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน	
ระยะกลาง	 (1-3	ปี)	 เก็บเงินให้ได้สักก้อน	 ระยะยาว	 (3	ปีขึ้นไป)		
ซื้อรถใหม่	แล้วตั้งใจทำาจริงจังและต่อเนื่อง	ทำาให้เป้าหมายสำาเร็จ

กระปุกใบแรก	 เป็นเงินออมกรณีฉุกเฉิน	 ควร
เก็บ	 3-6	 เท่าของค่าใช่จ่ายแต่ละเดือน	 เผื่อ
เจ็บป่วย	ประสบอุบัติเหตุ	ตกงาน

กระปุกใบที่  2	 เป็นบัญชีเงินออมสำาหรับ
เป้าหมายหรือสิ่งที่อยากได้ในระยะสั้น	 เช่น	
ท่องเที่ยว	ผ่อนบ้าน	ดาวน์รถ	

กระปุกใบที่ 3	 บัญชีเงินออมระยะยาว	 เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำางาน	 หรือวัย
เกษียณนั่นเอง

กระปุกใบที่  4	 บัญชีเพื่อการลงทุน	 แบ่ง
เงินออมออกไปลงทุน	 หาความรู้สร้างเงิน	
ให้งอกเงย

 จากที่เคยเหลือจ่ายแล้วค่อยออม ก็เปลี่ยนมาเป็นแบ่งเงิน
ออกมาออมกอ่น เหลอืเทา่ไหรแ่ลว้คอ่ยนำาไปใช ้(รายได-้เงนิออม 
=รายจ่าย) เพราะการวางแผนการเงินเป็นตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ 
เราเดินไปสู่จุดหมายได้ถูกทิศทาง แต่จะไปถึงช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่
กับว่า คุณตั้งใจแน่วแน่และมีวินัยในการออมมากน้อยแค่ไหน... 

   ฝึกทุกวัย ใช้เงินให้เป็น 

	 วัยเด็ก	 ควรบ่มเพาะนิสัยเรื่องการใช้เงิน	 สอนให้รู้จัก
เก็บออม	 สร้างพื้นฐานการใช้เงินที่ดี	 เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะได้	
ใช้เงินเป็น
	 วัยทำางาน	เป็นช่วงมีรายได้	แต่มีอิสระในการใช้จ่าย	โอกาสที่
เงินจะรั่วไหลเป็นไปได้สูง	จึงควรเร่งสร้างเนื้อสร้างตัว	เก็บออม	
	 วัยสร้างครอบครัว	 ต้องวางแผนการเงินให้ดี	 เพราะมีภาระ
ดูแลครอบครัว	 ต้องจัดสรรรายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละ
เดือน	 วัยเกษียณ	แม้ไม่ได้ใช้เงินมาก	 แต่ต้องวางแผนสำาหรับค่า
รักษาพยาบาล	และการดำารงชีพบั้นปลายชีวิต	พึ่งพาตัวเองได้

Tips



The Room : บ้านสวยแต่งเอง

 การเลือกผิวผนังบ้าน เป็นความชอบ
สว่นตวัของเจา้ของบา้น ลกัษณะของพืน้ผวิ
ผนงัปนูของบา้น ลว้นสามารถสือ่สะทอ้นถงึ
ความรู้สึกต่างๆ ได้หลากหลาย 

สัมผัสพื้นผิวผนังภายนอก-ภายใน 
 	 ว่ากันด้วยเรื่อง	“ผิวผนังขัดมัน”	หรือที่หลายคน
มกัเรยีกวา่	“ผนงัปนูเปลอืย”	บา้นสมยัใหมแ่นวโมเดริน์	
เหมาะสำาหรับผู้ที่ชอบบ้านสไตล์ดิบๆ	 โชว์เนื้อแท้ของ
วัตถุสื่ออารมณ์เป็นธรรมชาติ	 หรือรู้จักกันในชื่อสไตล์
ลอฟท์	(Loft	Style)

กลิ่นอายธรรมชาติจาก

“ผนังปูนเปลือย” 
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	 การฉาบปูนแบบนี้จะฉาบอย่างน้อย	2	ชั้น	เพื่อโชว์เสน่ห์ของ	
ผิวปูนที่เป็นริ้วลายซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 ผสานความสามารถ
ด้านการฉาบของฝีมือช่างฉาบปูน	 โดยชั้นแรกจะฉาบเรียบแบบ
หยาบๆ	โดยใชเ้กรยีงพลาสตกิ	สว่นชัน้ทีส่อง	คอืฉาบชัน้ทีเ่ปน็พืน้ผวิ
	 การฉาบปนูสำาหรบับา้นสรา้งใหม	่ใหฉ้าบปนูขดัมนัในขัน้ตอน
การฉาบครัง้ทีส่อง	ซึง่ขัน้ตอนในการฉาบตอ้งอาศยัเทคนคิและฝมีอื
ของชา่งทีช่ำานาญเปน็อยา่งด	ีโดยมกีารโรยผงปนูซเีมนตบ์นผวิผนงั
ในขั้นตอนสุดท้ายของการฉาบ	แล้วใช้เกรียงเหล็กขัดจนเกิดความ
มนัเรยีบ	ซึง่ความสวยงามของผวิผนงัจะขึน้อยูก่บัสว่นผสมของปนู
ฉาบด้วย
	 สำาหรับบ้านที่เคยผ่านการทาสีมาแล้ว	 หากต้องการตกแต่ง
บ้านใหม่ให้มีผิวผนังขัดมัน	 ทำาได้โดยลอกสีที่ทาผนังเดิมออก		
จากนัน้ทารองพืน้ดว้ยน้ำายารองพืน้ปนูเกา่	(Primer)	เพือ่ใหป้นูฉาบ
ยดึเกาะกบัผวิผนงัเดมิไดด้ี	แลว้จงึฉาบดว้ยปนู	Skim	Coat	ตกแตง่	
โดยฉาบบนผิวผนังปูนฉาบเรียบชั้นที่สองแทนการทาสี
	 สำาหรับบ้านที่ต้องการใช้ผนังขัดมัน	 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด	
จะต้องทาเคลือบด้วยน้ำายาเคลือบผิว	 หรือน้ำายาต้านทานการ	
ดดูซมึน้ำา	(Water	Repellent)	มทีัง้แบบผวิดา้นและแบบผวิมนั	เพือ่	
ป้องกันความชื้น	และคราบสกปรกต่างๆ	ที่อาจซึมเข้าไปในพื้นผิว
จนทำาให้เกิดรอยด่างได้	โดยเคลือบเป็นประจำาทุกๆ	1-2	ปี
 “ผนังปูนเปลือย”	 แม้จะเป็นงานดิบที่ดูเรียบเนียนสวย	
แต่ทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความใส่ใจ	 ตั้งแต่การฉาบผิว
คอนกรีตจากอุปกรณ์ที่ดี	 คนทำาที่ดี	 วัสดุที่ดี	 เนื้อคอนกรีต

ต้องมีความเข้มข้นที่เหมาะสม	 มีขั้นตอนการทำางานที่รอบคอบ	
มีการจี้คอนกรีตทั่วถึง	 เพื่อไม่ให้เกิดโพรงหรือรูในเนื้อคอนกรีต	
เมื่อแข็งตัว	 ป้องกันปัญหาการล่อน	 การแตกลายงา	 เพราะถึงแม้
จะเป็นผิวผนังบ้านที่ดูด้านๆ	 แต่ถ้ามองแล้วไม่ได้อารมณ์ตามที่
ต้องการ...ดูยังไงก็ไร้อารมณ์

Tips
•	 การทำาให้ผิวปูนขัดมันสวยงาม	 ควรพิถีพิถันตั้งแต่
	 ช่วงการฉาบแต่งผิว	 หากเนื้อปูนชั้นล่างแห้งเกินไป	
		 การฉาบปูนตกแต่งทับลงไปอาจไม่ติดกับชั้นล่าง	
	 ได้แน่นสนิทส่งผลให้เกิดการแตกร้าวหลุดล่อนได้	
	 ในภายหลัง

•	 การใช้ผงคอนกรีตสีกับห้องภายใน	 ก็เป็นการเพิ่ม
	 สีสันอีกวิธีหนึ่ง	 โดยนำาคอนกรีตผงไปผสมกับปูน	
	 ที่นำามาฉาบห้อง	 ก็จะได้ห้องที่มีสีสันสดใสอย่าง	
	 ที่ใจต้องการโดยไม่ต้องทาสีใหม่	 แถมได้สีที่คงทน	
	 ไม่ซีดจาง	

•	 การทาสีให้มีคุณภาพ	 ต้องทำาตามขั้นตอนให้
	 ถูกต้องตั้งแต่การเตรียมพื้นผิวให้สะอาด	 แห้งสนิท		
	 ปราศจากฝุ่น	และหากมีรอยร้าว	ต้องซ่อมแซมด้วย	
	 สีโป๊วให้เรียบร้อยก่อน	 หลังจากน้ันจึงทาสีรองพ้ืน	
	 ซึ่ งมี ให้ เลือกทั้ งแบบรองพื้นผนังปูนเก่ าและ	
	 รองพื้นผนังปูนใหม่	 โดยทาไว้หนึ่งเที่ยว	 ทิ้งไว้	
	 ให้แห้งสนิท	แล้วทาสีจริงสองเที่ยว	

•	 การฉาบผนังปูนสีผสมสีฝุ่น	 เป็นการสร้างสีสันให้
	 กับผนังที่ไม่เรียบ	 จนได้สีผิวที่เหลือบอ่อนและเข้ม		
	 เช่น	 สีเหลือง	 เขียว	 ดำา	 แดง	 โดยผสมสีฝุ่นลงไป	
	 ในครัง้สดุทา้ยในปนูยปิซมัแทนปนูฉาบโดยควรผสม		
	 และทำาในขณะที่ปูนยังเปียกจะดีที่สุด
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เช็กโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อนท�าการปลูก

สวนไม้เลื้อย

Talking Room : ห้องรับแขก
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 สวนไม้เลื้อย เป็นสวนที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน
โครงสร้าง เช่น ระแนงไม้ หรือซุ้มไม้เลื้อย แม้ไม่เน้น
งานโครงสรา้งมากนกั แตก่ถ็อืเปน็สว่นส�าคญั เพราะ 
เมื่อพรรณไม้เลื้อยเจริญงอกงามแผ่ขยายไปทั่ว
แล้ว โครงสร้างท่ีท�าไว้อาจรับน้�าหนักไม่ไหว การท�า 
ซุ้มไม้เลื้อยตกแต่งบ้านและสวน จึงควรมีโครงสร้าง
รากฐานที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในทุกฤดูกาล 

ซุ้มไม้เลื้อย
 ไม้เลื้อย เป็นไม้ล้มลุก
ที่ไม่สามารถปลูกได้ในดิน
เฉยๆ	 มักหาที่ยึดเกาะตาม
ผนัง	 กำาแพง	 ผู้ปลูกจึงต้อง
สร้างเรือน	ระแนงไม้	หรือจัด
ทำาซุ้มหลังคาเพื่อให้ไม้เลื้อย
ขึ้นได้	 นิยมใช้จัดสวนเพื่อ
ความสวยงาม	
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 ซุ้มไม้เลื้อย	 สร้างได้จากวัสดุที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นไม้	
เหล็ก	 หรือวัสดุอื่นๆ	 ที่ไม้เลื้อยสามารถเกาะ	พิง	 หรือพันได้	 ตัว
โครงสร้างประกอบด้วยเสา	และตารางไม้โปร่ง	 เพื่อให้ไม้เลื้อยไป
ตามรปูทรง	ชว่ยเพิม่ความรม่รืน่	ใหส้วนทีแ่คบดกูวา้งและนา่สนใจ
ยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นตัวแบ่งในการจัดสวนที่เข้าได้กับสวนทุกสไตล์		
มี ให้ เลือกหลายแบบตาม
ความชอบ	เช่น	
	 ซุ้มริมรั้วหรือซุ้มหลัง
ชนฝา	 ช่วยเพิ่มความร่มรื่น
ให้แก่บ้านและสวน	 ลดความ
กระด้างของกำาแพงบ้าน
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	 สำ�หรับบ้�นที่เป็นปูนทั้งหลังนั้น	 ก�รทำ�สวนไม้เลื้อยจะ

ช่วยลดคว�มรู้สึกแข็งกระด้�งได้	 ก�รนำ�ต้นไม้หรือดอกไม้ม�

ประดับต�มมุมบ้�น	ยังช่วยลดคว�มแข็งกระด้�งให้ดูอ่อนโยน

ลง	ถ้�อย�กได้บรรย�ก�ศแบบสวนสวย	ลองเพิ่มไม้ระแนงใน

ก�รตกแต่งบ้�นก็ส�ม�รถสร้�งให้บ้�นหลังง�มเข้�ถึงอ�รมณ์

บ้�นสวนได้ไม่ย�ก

•	 การทำาพื้นไม้ระแนง	หากใช้ไม้จริงจะ
	 ทำาให้พื้นไม้ระแนงสามารถรองรับน้ำาหนักได้ดี	
•	 การปูพื้นไม้ระแนงต่อจากพื้นที่บ้านเพื่อใช้เป็น
	 ที่นั่งพักผ่อน	ต้องทำาโครงไม้เพื่อเป็นฐานรองรับ	 	
	 พื้นไม้	ระแนงอีกชั้นหนึ่งก่อน	ห้ามทำาการปูพื้นไม้
	 ระแนงลงไปบนพื้นดินหรือคอนกรีตเลยเด็ดขาด	
•	 ค่าใช้จ่ายในการทำาซุ้มไม้เลื้อย	ขึ้นอยู่กับความคงทน
	 แข็งแรงของวัสดุที่ใช้	จึงต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนว่า	
	 ต้องการเพื่อใช้นั่งเล่นพักผ่อน	รับแขก	หรือสวน
	 ประดับบ้าน	เพื่อเลือกวัสดุ	มุมจัดวางซุ้ม	และ
	 เลือกพรรณไม้ได้อย่างเหมาะสม ซุ้มทางเดิน	 ใช้ไม้เลื้อย

คลมุซุม้เปน็ประตทูางเขา้	ชว่ย
ให้ร่มเงาและเสริมบรรยากาศ
ของสวน	ซุม้ทางเดนิควรกวา้ง
ประมาณ	 60-150	 ซม.	 สูง
ประมาณ	200	ซม.	เนื่องจาก
พรรณไม้บางชนิดมีลักษณะ
ห้อยของช่อดอก	จึงต้องสร้าง
ซุ้มให้สูงกว่าปกติ

	 เครื่องเรือนแต่งสวน	 การเลือกของตกแต่งควร	
เลอืกใหเ้หมาะกบัรปูแบบของสวน	เพราะของตกแตง่สวน
ที่ต่างรูปแบบ	 และต่างวัสดุกันจะสร้างบรรยากาศและ
สร้างความรู้สึกที่ต่างกันด้วย	 พรรณไม้เลื้อยมีให้เลือก
หลายประเภท
•	 ไม้เถาหนัก	 เช่น	 การเวก	 เฟื่องฟ้า	
	 อรพิม	เล็บมือนาง	พวงคราม
•	 ไม้เถากลาง	 เช่น	 สร้อยฟ้า	 มะลิ
	 เลื้อย	บานบุรี
•	 ไม้เถาเบา	 เช่น	 พวงแสด	 อัญชัน	
	 พวงชมพู	พุดนวลจันทร์

 ซุ้มประตูโค้ง นิยม
ทำาจากโครงเหลก็	ดูแปลก
ตา	 ให้บรรยากาศสวน
สไตล์ยุโรป

Tips



Fortune Zone : ความสุขใต้ชายคา
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ฮวงจุ้ยบ้าน

ประตู

กระแสลมพัดตรงเข้าบ้านแรงกว่าปกติ	 แต่ถ้าบ้าน	
มีประตูที่ตรงกัน	 ให้นำาฉากมากั้นระหว่างประตู	 เพื่อ
กำาหนดเส้นทางของลมให้ไหลหมุนเวียนกระจายไปทั่วบ้านได้	
ควรปิดประตูห้องนำ้าและห้องครัวไว้เสมอ	 เพื่อป้องกันกลิ่น	
และควันไม่ให้เข้าไปห้องอื่น

   หน้าต่าง

	 ควรวางในตำาแหน่งที่ดีที่สุด	 เพราะเป็นจุดที่สำาคัญในการ
เปดิรบัทัง้สิง่ดแีละไมด่	ีหนา้ตา่งทีด่จีะตอ้งเปดิออกไปขา้งนอกบา้น	
หนา้ตา่งทีเ่ปน็รปูแปดเหลีย่มหรอืวงกลมถอืวา่เปน็ลกัษณะทีด่ทีีส่ดุ	
เสรมิฮวงจุย้ดว้ยการปลกูตน้ไมเ้ลก็ๆ	ไวบ้รเิวณรมิหนา้ตา่ง	หรอืนำา
กระดิ่งมาแขวนเพื่อเสริมดวง

 คนไทยกับความเชื่ออยู่คู่กัน
มาแต่โบราณ กว่าจะมีบ้านสวยๆ 
สักหลังหนึ่ง จึงต้องใช้ทั้งหลัก
จิตวิทยา หลักปรัชญา และหลัก
โหราศาสตรเ์ขา้ชว่ย เพือ่ใหเ้จา้ของ
บา้นไดบ้า้นในฝนัทีถ่กูใจผูอ้ยูอ่าศยั
มีความสุข การสร้างหรือตกแต่ง
บ้านตามหลักต�าราจึงมีผลเป็น
อย่างมาก 

	 ตำาแหน่งประตูที่ดี	ควรอยู่
ในลักษณะทแยงมุมกัน	 ข้อห้าม	
พื้นฐานในทางฮวงจุ้ย	 ห้ามวางประตู	
ตรงกัน 	 เพราะประตูที่ ตรงกันจะทำ า ให้ 	

   ประตู หน้าต่าง สร้างความปรองดอง 

	 ประตูบ้าน	 มีไว้สำาหรับเป็นทางเข้าออกบ้าน	 ส่วนหน้าต่าง
มไีวเ้พือ่ถา่ยเทอากาศ	รบัสายลมและแสงแดด	ตามหลกัฮวงจุย้แลว้	
ประตู	หน้าต่าง	ยังช่วยเสริมสร้างฮวงจุ้ยที่ดีให้กับบ้าน	แต่ในทาง
กลับกัน	ถ้าผิดหลักฮวงจุ้ยก็จะเกิดปัญหาได้	

   ประตูบ้าน 

	 ในการวางตำาแหน่งประตูบ้าน	 ควรพิจารณาจากทิศทางลม
เป็นหลัก	เพราะเป็นจุดเปิดรับลมและแสง	บ้านแต่ละหลังควรมีทั้ง
ประตูหน้าประตูหลัง	 เพื่อให้อากาศเข้าออกและถ่ายเทได้สะดวก	
และควรเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย	
	 ประตู	 หากมีมากเกินไปจะทำาให้บ้านเกิดความวุ่นวาย	 ขาด
ความปลอดภัย	
	 ประตูหน้าบ้าน	 ควรสร้างให้แข็งแรงทนทาน	 เพราะเป็น
ทางผ่านของโชคลาภ	 หากเกิดการชำารุดโค้งงอ	 ต้องซ่อมแซมให้
เหมือนใหม่	 และควรรักษาหน้าบ้านให้สะอาดตลอดเวลา	 เพื่อให้
ลมดีพัดเข้าไปหมุนเวียนภายในบ้าน	
	 ประตูหลังบ้าน	 ใช้เป็นทางออกของลม	 ป้องกันบ้านมี
กลิน่อบั	ในเชงิตรรกะวทิยา	ถา้บา้นไมม่ปีระตหูลงัจะทำาใหเ้กดิสภาพ
อุดตัน	เพราะไม่มีทางให้ลมหมุนเวียน	
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	 เมื่อมีประตูหน้าต่างตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็ควรดูแลรักษา	
อย่าปล่อยทิ้งให้พังหรือสกปรก	 เพราะเชื่อว่าจะทำาให้ผู้อยู่อาศัย	
ได้รับความเป็นมงคลได้ไม่เต็มที่	 ทั้งยังจะส่งผลต่อสุขภาพของ	
ผู้อยู่อาศัย	 แต่ถ้าอยู่และดูแลอย่างดีและไม่มีผลกระทบอะไร	
กไ็มต่อ้งวติกกงัวลใจ	เพราะความสขุอยูท่ีใ่จ	อยูแ่ลว้สขุกายสบายใจ	
ก็ไม่ต้องรื้อแก้ไขอะไรใหม่ให้เปลืองตังค์

•	 ประตูห้อง	 ที่มีขนาดใหญ่เกินไปจนดูไม่สมส่วนกับ
	 ห้องถือว่าไม่เป็นมงคลเพราะจะทำาให้เคราะห์ร้าย	
	 ครอบงำาคนในบ้าน	 และมักพลาดโอกาสดีๆ	 ในชีวิต	
	 เสมอ	 วิธีแก้	 ทาสีประตูใหม่ให้ดูเข้มขึ้น	 เพื่อให้ประตู	
	 ดูทึบและเล็กลง	 หรือหาตู้ใบใหญ่มาตั้งไว้ชิดผนัง	
	 ด้านในห้องใกล้กับประตู
•	 หน้าต่างเลื่อน	 ด้านข้างหรือเลื่อนขึ้นข้างบนควรให้มี
	 การเลื่อนได้สุดๆ	 ถ้าเลื่อนเปิดได้ไม่กว้างมากถือว่า	
	 ไม่ดี 	 ผู้ อยู่ อาศัยจะมีความเหนื่อยหน่าย	 จิตใจ	
	 ไม่แจ่มใสเบิกบาน	 ความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับ	
	 ผลุบๆ	 โผล่ๆ	 วิธีแก้ควรจัดการซ่อมแซมแก้ไข	
	 หน้าต่างให้เปิดเลื่อนได้เต็มที่ 	 หรือดัดแปลงเป็น	
	 หน้าต่างชนิดเปิดออกให้ได้กว้างที่สุด

มุมสบาย
•	 ประตูรั้วบ้านกับประตูเข้าตัวบ้าน	 ควรหันหน้าไปหา
	 ทิศทางเดียวกัน	 หากหันคนละทิศคนละทางจะทำาให้	
	 ผู้อยู่อาศัยหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยาก	 วิธีแก้	 คือ	
	 ให้เจาะประตูใหม่	 เพราะประตูหน้าบ้านควรหันไป	
	 ในทิศทางเดียวกับประตูรั้วเท่านั้น

   ต�าแหน่งหน้าต่าง กับความเป็นสิริมงคล

	 หน้าต่าง	 เป็นจุดรับลมและแสงแดด	 ช่วยให้อากาศภายใน
บ้านถ่ายเทและหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น	 ด้วยการเลือกตำาแหน่งที่ดี	
และเหมาะสม	เพ่ือให้ได้ทิศทางของหน้าต่างท่ีดีตามหลักฮวงจุ้ย
 ทิศตะวันออก	 เป็นตำาแหน่งมงคล	 แสงแดดส่องเข้ามา
ในบ้านในเวลารุ่งเช้า
 ทิศใต้ เป็นตำาแหน่งมงคล	 เพราะมีแสงแดดอบอุ่นใน
ฤดูหนาว	และมีลมเย็นพัดเข้ามาในฤดูร้อน
 ทิศตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นตำาแหน่งมงคล	 แสงอาทิตย์ส่อง
เข้ามายามเช้า
 ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับแสงจาก
พระอาทิตย์กำาลังจะตกดิน	 จึงไม่เหมาะที่จะสร้างหน้าต่าง	
แต่หากจำาเป็นต้องสร้างจริงๆ	ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 เป็นทิศที่ตรงกับตำาแหน่งที่เรียกว่า	
“เฉียน”	ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่สูงส่ง	จึงไม่ควรสร้างหน้าต่างไว้	แต่หาก

ต้องสร้าง	หน้าต่างต้องมีขนาดเล็กและสูงกว่าปกติ
 ทศิเหนอื	หนา้ตา่งดา้นนีค้วรปดิเปดิไดง้า่ยและมคีวามมดิชดิ	
เพราะในฤดหูนาวจะเปน็ทางเขา้ของลมหนาว	แตใ่นฤดรูอ้นจะเปน็
ทางออกของลม	
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 ด้านนี้ไม่เป็นมงคล	 เพราะเป็นทิศ
ที่หันหลังให้กับดวงอาทิตย์จึงไม่ควรสร้างหน้าต่าง	
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