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สวัสดีครับ
 นับต้ังแต่แสงแรกของวัน แต่ละคนต่างมีภารกิจชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ย่ิงทุกวันน้ีอินเทอร์เน็ตช่วยให้เราก้าวหน้าไปมากในการสื่อสาร  
แต่ก็ทำาให้ความเป็นส่วนตัวลดลงเช่นกัน ในขณะที่บางคนดำาเนินชีวิตเนิบช้าหรืออยู่อย่างเรียบง่ายในต่างจังหวัด ถือเป็นการพาตัวเองไปอยู่ 
ท่ามกลางธรรมชาติบำาบัดท่ีหลายคนต่างใฝ่หา แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำาอะไร อยู่ท่ีไหน ก็ล้วนโชคดีท่ีได้ใช้ชีวิตในแบบท่ีตนเลือก เพราะคุณค่า 
ของทุกคนมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว
 การได้ทำาในสิ่งที่รักโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดพักผ่อน อย่างการจัดมุมหน้าบ้านใหม่ให้คลุมธีมกับชีวิตหรือสอดคล้องกับสไตล์ของ 
ตัวเองก็ถือเป็นการสร้างสีสันให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น ซึ่งวารสาร คู่บ้าน คู่ช่าง เล่มนี้ก็ยังคอยนำาเสนอเกร็ดความรู้รอบด้านเป็นไกด์ไอเดียต่างๆ  
เรื่องบ้านมาฝากกันอีกเช่นเคย 
 Smart Home : บ้านช่าง ได้นำาความรู้ที่น่าสนใจมาฝาก ยิ่งช่างบางคนที่รับสร้างหรือซ่อมบ้านให้คนอื่นมามาก ลองนำามาปรับเปลี่ยน 
ใช้กับบ้านของตัวเอง ยิ่งจะทำาให้ภาพลักษณ์ของบ้านช่างมืออาชีพดูชัดเจนขึ้น Guide Idea : กลเม็ดเกร็ดสร้างบ้าน อาจารย์มีคำาแนะนำาเรื่อง
การยกคานชั้นล่างของบ้านให้สูงขึ้นมาฝาก Working Room : ห้องทำางาน กับการเชื่อมโครงสร้างบ้านและการต่อเติมเฉลียงเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่ 
พกัผอ่น Smart Money : เร่ืองเงนิ...เรือ่งงา่ย ชวนมาวางแผนการเงนิและการเลือกใชผู้รั้บเหมากอ่นตอ่เตมิบา้น The Room : บา้นสวยแตง่เอง  
พาไปดูข้อดีของรั้วกำาแพงแบบต่างๆ Fortune Zone : ความสุขใต้ชายคา เรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ดินและการถมที่ของที่อยู่อาศัย แล้วเข้าสวน 
Green Garden : บ้านหลังสวน ไปดูแลสวนสวยก่อนฝนทิ้งช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว

  เบ้ืองหลังความสำาเร็จของผู้คนในทุกสาขาอาชีพนั้นล้วนเต็มไปด้วยความพยายามกว่าจะประสบผลสำาเร็จ ซึ่งผลสำาเร็จน้ันก็ล้วน 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง บางคนแค่ได้ทำาในสิ่งที่รักแล้วมีความสุขน่ันก็ถือว่าประสบความสำาเร็จเช่นกัน ขอให้ทุกท่านมีความสุข 
กับงานที่ทำาครับ...
        ด้วยรัก
     คู่บ้าน คู่ช่าง
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พิธีลงเสาต้นแรก โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ 
 CPAC ภาคเหนือ นำาโดยคุณนพพร ยะด้วง ผู้จัดการขาย และคุณวัชรินทร์  
วงศ์สุริยา ผู้จัดการผลิตลำาปาง ได้เข้าร่วมพิธีลงเสาต้นแรกโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำาปาง 
โดยคุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปล่อย
คอนกรีตผสมเสร็จลงฐานเสาต้นแรก ซ่ึง CPAC ได้ทำาการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ 
ในโครงการนี้ประมาณ 160,000 ลบ.ม. และยังได้จัดตั้งโรงงานไว้คอยให้บริการภายใน
โครงการอีกด้วย

เทคโนโลยี-มาตรฐาน เพื่อคุณภาพงานก่อสร้าง 
 กิจการ CPAC กรุงเทพ ได้จัดสัมมนา “เทคโนโลยี-มาตรฐาน
เพื่อคุณภาพงานก่อสร้างถนน” โดยคุณบุญรอด คุปติทัฬหิ  
ผู้จัดการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ ได้บรรบายเรื่อง 
“เทคโนโลยีวัสดุงานถนน” นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต และนายช่างสว่าง บูรณธนานุกิจ วิศวกร
โยธาชำานาญการพิเศษ กรมทางหลวง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
“มาตรฐานการก่อสร้างงานทางหลวง” ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า 
แม่น้ำาเรสซิเดนท์

สัมมนานายช่างไทย ก้าวไกลไปกับ SCG   
 กิจการ CPAC ภาคตะวันตก 1 นำาโดยคุณสามารถ ปราบทองกุล ผู้จัดการขาย ภาคตะวันตก 1 และคุณยิ่งยศ ทุริสุทธิ์ ผู้จัดการ
การตลาด ร่วมกับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด สำานักงานภาคตะวันตก ได้จัดสัมมนา “นายช่างส่วนราชการ ก้าวไกล 
ไปกับ SCG” โดยมีคุณทศพล มุสิกะศิริ วิศวกร มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สินค้าพิเศษและวิธีการทำางานคอนกรีตที่ถูกต้อง  
แก่เจ้าหน้าที่ อบต. อบจ. และเจ้าหน้าที่เทศบาล ที่สำานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ชัยนาท 

My House : ระเบียงบ้าน
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ชวนช่างไทย ไปกินข้าวแลง ฮักแพงกัน 
 กิจการ CPAC ภาคอีสาน 5 จัดกิจกรรม 
“CPAC Northeastern Member และช่างไทย 
กินข้าวแลง ฮักแพงกัน จ.ร้อยเอ็ด” โดยได้เชิญ
ผู้รับเหมารายเล็ก และช่างไทยในพ้ืนที่มาร่วม
รับประทานอาหารเย็น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
พร้อมชมภาพยนตร์ ท่ีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ณ 
ศูนย์การค้าโรบินสัน    

กิจกรรมเพื่อช่างไทย ในงาน Thank You Party 
 แผนกขายภาคอีสาน 3 ได้จัดกิจกรรม “Thank You Party ช่างไทย 
ภาคอสีาน 3 จ.อบุลราชธาน”ี เพือ่ขอบคณุชา่งไทยในพืน้ที ่ทีไ่วว้างใจใช้คอนกรตี 
CPAC มาโดยตลอด ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเย็น ไปพร้อมๆ 

ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและผู้ร่วมธุรกิจ
 กิจการ CPAC ภาคตะวันตก 2 นำาโดยคุณพีรพงษ์ มังกรกาญจน์ ผู้จัดการภาคตะวันตก 2 ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในการ
จัดงานเสวนาเรื่อง “ความปลอดภัยให้กับผู้บริหารผู้ร่วมธุรกิจ” ณ ห้องประชุมทวาราวดี จ.นครปฐม โดยมีคุณวิชัย รายรัตน์ ผู้จัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบางซื่อ พร้อมทั้งคุณชยานันต์ ชวัลกุล ผู้จัดการ Occupational Health & Safety ให้เกียรติมาบรรยาย
ให้ความรู้ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ร่วมธุรกิจและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

กับการร้องเพลงคาราโอเกะ 
ที่สร้างความสนุกสนานเฮฮา ซึ่ง 
นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ 
กันอย่างแน่นแฟ้น ช่างไทยยัง
ได้รับของชำาร่วยที่ระลึกกลับบ้าน 
ทุกคน   
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CPAC Mobile Team แนะนำาสินค้า CPAC Super Plus   
 กิจการ CPAC ภาคตะวันออก 1 นำาโดยคุณเทอดศักดิ์ วัฒนธรรม ผู้จัดการเขตตะวันออก 1 ทีมงานขาย และทีม OSR จัดกิจกรรม 
CPAC Mobile Team ณ วัดจินดาราม (ดงข่า) ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อให้เกิดการแนะนำาบอกต่อและนำาสินค้า CPAC 
Super Plus เข้าสู่ตลาด โดย CPAC ยังได้บริจาคคอนกรีตสำาหรับเทพื้นทางเชื่อมคอนกรีตเข้าวัด 2 ลบ.ม. และทางวัดได้ซื้อคอนกรีต 
เพิ่มอีก 5 ลบ.ม.

บริจาคคอนกรีตให้วัดหนองน้ำาสร้าง 
 กิจการ CPAC ภาคตะวันออก 1 นำาโดยคุณกำาพล จิรายุเจริญศักดิ์ ผู้จัดการภาคตะวันออก 1 และทีมงาน เป็นตัวแทน CPAC  
รับมอบคอนกรีตผสมเสร็จ จำานวน 39 ลบ.ม. ให้กับวัดหนองน้ำาสร้าง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ซึ่งจัดส่งโดยโรงงานหนองแค-ระพีพัฒน์  
ทั้งนี้ เพื่อให้ทางวัดได้นำาไปใช้ประโยชน์สำาหรับเทพื้น และปรับปรุงอาคารของวัด
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ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 ภายใต้ข้อกำาหนดดังนี้
 1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ กำาหนดให้อยู่ในอำานาจหน้าที่
ของวุฒิสถาปนิกและวุฒิวิศวกร
 2. อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอน เป็นอาคาร 
ที่มีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทควบคุม
 ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกและพระราชบัญญัติวิศวกร  
ผูอ้อกแบบอาคารและคำานวณอาคาร ตอ้งเปน็สถาปนกิหรือวศิวกร
ระดับสามัญ
 ในประเด็นตามข้อ 1 และข้อ 2 นี้ หากเป็นอาคารการจัดสรร
ที่ดินที่อยู่ในขอบเขตของการจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องแนบเอกสารที่แสดงว่าได้ผ่านความเห็นชอบในรายงาน 
ผลกระทบด้วย
 3. หากอาคารมิได้อยู่ในประเภทที่กำาหนดให้เป็นวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม หรือวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิกหรือพระราชบัญญัติวิศวกรรม ได้แก่ (บ้านเรือนหรือ
อาคารขนาดเล็ก) ใหอ้ยู่ในอำานาจของสถาปนกิสาขาสถาปตัยกรรม
หลัก หรือวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา

 ในการปรับปรุงข้อที่ 3 นี้ เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
แกก่ารพฒันาอุตสาหกรรมกอ่สร้างเปน็อย่างย่ิง เพือ่มใิห้เกดิความ 
สูญเสียเวลา โอกาสทางธุรกิจโดยไม่จำาเป็น และถึงแม้จะมิได้ 
ชี้เฉพาะไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็คือ การป้องกันปัญหา
การเรียกร้องผลประโยชน์โดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางที่
บางแห่ง อันเป็นปัญหาที่สมาชิกสภาสถาปนิกได้เคยเสนอร้องขอ
ให้สภาสถาปนิกได้ช่วยหาทางส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ โดย
ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการแสวงหาและการใช้อำานาจโดยมิชอบ
 แต่อย่างไรก็ตามส่ิงสำาคัญที่ต่อท้ายในร่างการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ การกำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ในปัญหาความผิดตามกฎหมายน้ีให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งสถาปนิก 
และวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงต้องระมัดระวังและศึกษาเรื่องนี้ 
อย่างละเอียดรอบคอบต่อไป

 18 กุมภาพันธ์ 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับนี้ 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 26 กุมภาพันธ์ 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
รับหลักการของพระราชบัญญัติดังกล่าว 163 เสียงต่อ 1 เสียง  
งดออกเสียง 6 เสียง พร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างดังกล่าว ใช้เวลาในการแปรญัตติ 7 วัน กรรมาธิการ
ดำาเนินการใน 30 วัน
 ซึง่ถา้นบัตามเวลาทีส่ภานิตบัิญญตัแิห่งชาตไิด้พิจารณาแปร
ญัตติ (หมายความว่า มีการปรับปรุง  แก้ไขถ้อยคำาบางประการใน
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้) วันเวลาที่เขียนเรื่องนี้ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาตกิค็งแปรญตัตกินัเสรจ็เรยีบรอ้ย เพือ่เสนอผา่นการบงัคบั
ใช้ตามวาระที่ 2 และที่ 3 ของการตราพระราชบัญญัติ

 สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ ก็คือ
 1. จะมกีารเพิม่เตมิกฎกระทรวงทีเ่ปน็รายละเอยีดทางดา้น
เทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้าย
อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
 2. จะต้องมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ 
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 กรณีนี้ก็คือ การบังคับให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือผู้ดำาเนินการ (หมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การ
ควบคมุการกอ่สรา้ง) ตอ้งจัดให้มีการประกันภัยกับประชาชนทัว่ไป
ที่อาจได้รับผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน อันเนื่องจาก
อบัุติภยั อนัเกิดจากการใชอ้าคารนัน้ๆ หรอืจากการวบิตัขิองอาคาร 
นั้นๆ โดยเฉพาะอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์สาธารณะ
หรือกึ่งสาธารณะ

 3. ปรับปรุงเพิม่เตมิใหก้ารกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอนอาคาร 
โดยมิต้องรอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

Talking Room : ห้องรับแขก
โดย อ.ชวพงศ์ ชำ�นิประศ�สน์
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การตรวจสอบงาน

งานฐานราก

Smart Home : บ้านช่าง

	 การตรวจสอบปริมาตรคอนกรีตที่จะเท

 การตรวจสอบขนาดและปริมาตรคอนกรีต คือการหาปริมาณคอนกรีตทั้งหมดที่ใช้ในการเท โดยการตรวจสอบขนาดและ 
ปริมาตรท่ีถูกต้อง ช่วยป้องกันปัญหาการส่ังคอนกรีตมากหรือน้อยเกินไป ทั้งยังหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดรอยต่อระหว่างคอนกรีตเก่า 
และคอนกรีตใหม่ (Cold joint) ที่เกิดขึ้นระหว่างการเทคอนกรีต เมื่อมีการเว้นช่วงการเทนานเกินไป 
 โดยเริ่มจากวัดขนาดของพื้นที่ที่จะเทในหน่วย เมตร หลังจากนั้นนำาความกว้าง ความยาว และความหนา มาคำานวณหาปริมาตร
คอนกรีตที่จะเท (ดังแสดงในตัวอย่าง) จะได้ปริมาตรออกมาในหน่วย ลูกบาศก์เมตร (คิวคอนกรีต) และควรสั่งคอนกรีตมากกว่า 
ปริมาณที่คำานวณได้ อย่างน้อยครึ่งลูกบาศก์เมตร เผื่อในกรณีที่ระดับของพื้นที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย หรือเผื่อคอนกรีตที่ติดค้าง
กับอุปกรณ์ต่างๆ 

ก่อนการเทคอนกรีต
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หนา 0.5 ม.

ยาว 2  ม.

ลึก 1 ม.
ปริมาณคอนกรีตที่จะใช้
= 0.5 x 2 x 1
= 1 ลบ.ม.

ตัวอย่างการคำานวณปริมาตรคอนกรีตงานฐานราก

การอุดร่องแบบ กันน้ำาปูนรั่ว

 3. แบบหล่อควรมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำาหนักคอนกรีต เนื่องจากงานฐานรากต้องใช้ปริมาตรมาก แบบหล่อจึงต้อง
รับน้ำาหนักมาก คอนกรีตที่เทอาจดันแบบหล่อให้เกิดการเคลื่อนตัว ทำาให้รูปทรงและความหนาของฐานรากไม่เป็นไปตามที่ออกแบบได้

 2. แบบหลอ่ตอ้งมคี้ำายนัทีม่ัน่คงแข็งแรง  
แบบข้างแต่ละแผ่นจะต้องประกอบให้เข้ามุม
ได้สนิท เพื่อป้องกันน้ำาคอนกรีตรั่วไหลออก 
โดยอาจใช้สังกะสี หรือวัสดุอ่ืนปิด หรืออุดร่อง 
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำาปูนรั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกรณีที่ใช้อิฐบล็อกแทนไม้แบบ

แบบหล่อที่มีค้ำายันเพียงพอ

 การตรวจสอบงานแบบหล่อ

 1. ก่อนเทคอนกรีตต้องตรวจสอบแบบหล่อต่างๆ เพ่ือดูว่าอยู่ในตำาแหน่งที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และมีขนาดตรงตามต้องการ  
ในกรณีที่พื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ระยะในแนวทแยงจะต้องมีค่าเท่ากัน



 

 4. แบบหล่อควรสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกติดที่แบบ มีค้ำายันที่มั่นคง และทาน้ำามันที่แบบหล่อ ป้องกันคอนกรีตติดแบบหล่อหลังจาก
ถอดแบบ
 5. ควรพ่นน้ำาที่แบบหล่อก่อนการเทคอนกรีต ป้องกันไม้แบบดูดซับน้ำาจากคอนกรีต ซึ่งอาจทำาให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้
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ก่อนตั้งแบบหล่อ ก้นหลุมต้องไม่มีน้ำาขัง

การเตรียมเหล็กเสริมที่ไม่ถูกต้อง

 ข้อควรระวังในการเตรียมแบบหล่อ
	 •	ควรทาน้ำามันแบบหล่อก่อนการวางเหล็กเสริม	ป้องกันน้ำามันเลอะเหล็กเสริม	ซึ่งจะทำาให้คอนกรีตไม่ยึดเกาะกับเหล็กเสริม	และ
ความแข็งแรงของพื้นจะลดลงอีกด้วย
	 •	กรณีใช้แบบหล่อไม้	 ควรหลีกเล่ียงการใช้ไม้สด	 เพราะอาจทำาให้คอนกรีตแข็งตัวช้า	 และไม้แบบอาจหดตัว	 เกิดการแอ่น	หรือ 
ไม้แบบแตกร้าวได้

	 •	ก่อนการตั้งแบบหล่อ	ต้องมั่นใจว่าก้นหลุมไม่มีน้ำาขัง	และไม่เป็นโคลน	รวมถึงมีการบดอัดดินที่แน่นเพียงพอ

ความเสียหายของผิวคอนกรีตจากการใช้ไม้แบบใหม่

	 งานเสริมเหล็ก

 1. การวางเหล็กเสริมสำาหรับงานฐานราก ควรตรวจสอบขนาด การ 
ดัดงอ การเรียงตำาแหน่ง และเลือกใช้คอนกรีตให้ตรงตามแบบที่วิศวกร
ออกแบบไว้ เหล็กเสริมต้องไม่เอียง เพราะจะส่งผลต่อการรับแรงของ
ฐานรากได้

 การทำางานที่ผิดวิธี



 

เอกสารอ้างอิง:
•	 ศ.อรณุ	ชยัเสร,ี	“คู่มือการตรวจสอบคอนกรตี	ของสมาคมคอนกรตีอเมรกินั”	สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย	ในพระบรม 
 ราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.), มิถุนายน 2535
•	คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ	ภายใต้คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.),	“ข้อกำาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำาหรับโครงสร้างคอนกรีตมาตรฐาน	ว.ส.ท.”	1014	–	 
 40, พิมพ์ครั้งที่ 1, ตุลาคม 2540
•	คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา,	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.)	“บทกำาหนด 
	 ทั่วไปสำาหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก”	แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	2	พฤษภาคม	2536
•	ดร.เอกสิทธิ์	ลิ้มสุวรรณ,	“แบบหล่อคอนกรีต”,	พิมพ์ครั้งที่	6	กรกฎาคม	2537
•	American	Concrete	Institute,	“A.C.I.	Manual	of	Concrete	Inspection”,	1967,	5th	Edition
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ก้นหลุมมีน้ำาขัง อาจทำาให้เหล็กเสริมเกิดสนิมได้ก้นหลุมฐานรากไม่มีน้ำาขัง

 2. ผวิของเหลก็ไมค่วรมนี้ำาปนู ส ีหรือส่ิงสกปรกเคลอืบอยูแ่ละไมเ่ปน็สนมิ ถา้หากเกดิสนมิทีผิ่ว ควรใหช้า่งขดัสนมิออก แต่ถา้สนิม
เกิดลึกจนไม่สามารถขัดออกได้ ควรเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่

เหล็กเส้นที่ไม่ควรใช้

	 •	ก่อนตั้งวางเหล็กเสริม	 ควรแน่ใจว่าก้นหลุมไม่มีน้ำาขัง	 ก่อนการเท
คอนกรีต เพราะจะไม่สามารถสูบน้ำาออกได้ รวมถึงเหล็กอาจเกิดสนิมได้ และ 
หากวางเหล็กเสรมิแลว้ไมส่ามารถเทคอนกรตีไดท้นัท ีควรใชผ้า้ใบคลมุปากหลมุ 
เพื่อป้องกันน้ำาขังในหลุมฐานราก



Working Room : ห้องทำางาน
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เฉลียง
ข้อควรรู้ก่อนต่อเติมเฉลียง
 เฉลียง เป็นพื้นท่ีเชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกบ้าน 
มีขั้นตอนเหมือนการสร้างบ้าน แต่เฉลียงจะมีข้อจำากัดมากกว่า 
เนื่องจากทำาการต่อเติมเพิ่มภายหลัง จึงต้องเพ่ิมความใส่ใจใน 
รายละเอียดมากกว่า 

เชื่อมโครงสร้างเฉลียงให้สวยงาม
กลมกลืนกับรูปทรงของบ้าน	
 หากบ้านไม่ได้เตรียมฐานรากที่เป็นโครงสร้างเดียวกัน 
กับตัวบ้านไว้ตั้งแต่ต้น จะต้องทำาโครงสร้างใหม่ให้มีความมั่นคง
แข็งแรง เหมาะสมกับงานหรือรูปแบบของอาคาร อาจมีการลง
เสาเข็มและพิถีพิถันในการหาทางป้องกันน้ำาฝนตรงรอยเช่ือมต่อ 
แต่หากได้ทำาฐานรากเดิมเอาไว้แล้วก็จะช่วยให้การต่อเติมเฉลียง
ทำาได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น โดยเฉพาะเฉลียงแบบเปิดโล่ง
 หากทำาเฉลียงแบบมีหลังคาจะต้องดูความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ โดยให้มีการป้องกันความร้อน และมีระบบ
การระบายความร้อนใต้หลังคา หากเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาชนิด
กระเบือ้งคอนกรตี หรือกระเบือ้งซเีมนตท์ีม่นี้ำาหนกัมาก เพือ่ความ
แข็งแรงและสวยงาม แต่โครงหลังคาจะต้องมีความแข็งแรงมาก 
เพื่อให้สามารถรองรับน้ำาหนักได้

 ไม่อยากปล่อยให้หลังบ้านและด้านข้างว่างโดยเปล่าประโยชน์ ลองต่อเติมเฉลียงเพิ่มพ้ืนที่พักผ่อน หรือ 
ห้องทำางานแบบโล่งโปร่งสัมผัสกับธรรมชาตินอกบ้าน ซึ่งทำาได้ทั้งแบบเปิดโล่งและแบบคลุมด้วยหลังคา
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ใส่ดีไซน์เพิ่ม	ต่อเติมเฉลียงให้สวย
 มีการออกแบบทีด่ ีสรา้งเฉลยีงใหต้อ่เนือ่งจากประตู หรอืชอ่งเปดิทีย่าวถงึพืน้ หรอื
อยูใ่นมมุทีม่ทีศันยีภาพสวยงาม พร้อมออกแบบจดัสวนให้มบีอ่ปลาทีส่อดคล้องกบัเฉลียง
 มีความสัมพันธ์กัน เฉลียงใหม่กับโครงสร้างเก่าต้องสอดคล้องกัน โดยเฉลียง 
ควรกว้างอย่างน้อย 1.50 เมตร เผื่อพื้นท่ีวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง แต่หากเป็นเฉลียง
แนวทางเดินก็ทำาให้แคบลงได้ตามความเหมาะสม 
 ดทูศิทางธรรมชาติ คำานงึถงึร่มเงาและการบังแดด ดว้ยการทำาหลังคาแบบโปร่งหรือ 
แบบทึบแสง เพื่อป้องกันแดดและฝน ทิศที่เหมาะสมทำาเฉลียงคือทิศใต้และทิศตะวันออก

โครงสร้างที่เหมาะสม เฉลียงโดยทั่วไปมีการก่อสร้างด้วยโครงสร้าง 2 รูปแบบ 
 โครงสร้างไม้เบา หรือใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลัก ปูพื้นผนังด้วยวัสดุน้ำาหนักเบา
 โครงสร้างถาวร ทำาจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง สำาหรับ
รองรับกิจกรรมหนัก

การเลอืกใชว้สัดุทำาเฉลยีง รวมท้ัง 
วสัดตุกแตง่ ตอ้งเชือ่มสมัพนัธ์กัน 
กับตัวบ้าน

หากทำาเฉลยีงตดิกับหอ้งครวั จะทำาใหค้นในบ้านทะเลาะกัน หากเลีย่ง
ไม่ได้ให้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มาบดบังปิดก้ันสายตา และควร
หลีกเลี่ยงการต่อเติมเฉลียงท่ีตั้งตรงกับประตูบ้าน เพราะจะทำาให้
เงินทองรั่วไหล

 เมื่อได้เฉลียงสำาหรับน่ังเล่นชมสวน หรือเป็นพื้นท่ีสำาหรับทำางาน 
อย่างผอ่นคลายนอกบา้นแล้ว ก็สามารถตกแต่งเพิม่องค์ประกอบของเฉลยีง
ให้มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนภาพลักษณ์ของเจ้าของบ้านได้



  สำาหรับผู้ที่กำาลังเร่ิมต้นทำาธุรกิจ เมื่อทำาไปได้สักระยะมักเกิดปัญหาเรื่องการบริหารเงินต้นทุนและผลกำาไร  
ซึ่งหากขาดทักษะหรือความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี ก็จะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได้ 

Smart Money : เรื่องเงิน...เรื่องง่าย

14

คู่บ้าน คู่ช่าง

เมื่อต้องการต่อเติมบ้าน ส่วนใหญ่มักคุย

แบบที่ต้องการและตกลงราคาจ้าง

กับผู้รับเหมา โดยให้ผู้รับเหมาจัดการเอง

ทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่ได้วัสดุที่ตรงใจ 

แต่พอจะเปลี่ยนเป็นวัสดุแบบใหม่

งบก็บานปลาย และที่เลวร้ายคือวัสดุ

ที่ช่างเลือกมามีอายุการใช้งานไม่นาน 

ก็จะทำาให้ต้องจ้างช่างซ่อมในอนาคต

 อย่าละเลยการทำาบัญชีรายจ่าย หากพบว่าค่าใช้จ่ายเร่ิมจะสูงกว่าท่ีตั้งไว้ อาจจะต้อง
ปรับลดบางอย่าง เพื่อควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณ   

ก่อนต่อเติมบ้าน
เลือกซื้อวัสดุเอง 
หรือให้ผู้รับเหมาจัดการ?
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วางแผนให้รอบคอบก่อนต่อเติมบ้าน
 นอกจากจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาแล้ว ควรหาข้อมูล
เรือ่งราคาและขอ้ดขีอ้เสยีของวสัดทุีช่า่งจะนำามาใช ้หากปรกึษา
สถาปนิกหรือผู้รับเหมาแล้วไม่ได้ราคาตามงบประมาณที่
กำาหนด อาจจะปรับรูปแบบการต่อเติมใหม่ เลือกใช้วัสดุที่ 
ถูกลง หรือเลือกใช้วิธีการซื้อวัสดุเอง
 ผู้รับเหมาบางรายจะคิดราคาค่าจัดหาสินค้าเพิ่มกับ
วัสดุ บางรายรับงานก่อสร้างอย่างเดียวโดยให้เจ้าของบ้าน 
จัดซ้ือวสัดุให้ ซึง่หากตอ้งการลดคา่ใชจ้า่ยกส็ามารถซือ้วสัดเุอง 
แถมยังได้ของคุณภาพที่ถูกใจ  
 แต่หากเป็นงานต่อเติมขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดมาก 
และต้องการความสวยงาม ก็ควรให้สถาปนิกหรือผู้รับเหมา
ดูแลรับผิดชอบทั้งหมด แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่สถาปนิกจะ
ช่วยแนะนำาเรื่องวัสดุ และยังช่วยปรับแต่งแบบแปลนให้เข้ากับ
งบประมาณที่มี ทำาให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น 

เตรียมการก่อนก่อสร้าง	
 ทำาสัญญาข้อตกลงร่วมกัน โดยมีข้อกำาหนดการแบ่ง 
จ่ายงวดงานตามวันแล้วเสร็จ และการรับประกันงาน 
 จัดหาและเตรียมวัสดุให้ช่าง จัดทำารายการวัสดุ โดย
สอบถามข้อมูลราคาจากหลายแห่ง เพื่อให้ได้วัสดุที่ดี มี
คุณสมบัติตรงกับงานที่จะใช้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม 
แล้วให้ทางร้านนำามาส่งให้ช่างที่หน้างาน
 ตรวจงานเป็นระยะ ระหว่างทำาการต่อเติม ควรเข้า 
ตรวจดูความเรียบร้อยของงานอยู่เป็นระยะ 

ปัจจุบันมีสินเชื่อสำาหรับการต่อเติมบ้าน
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อต่อเติม 
บ้าน หรือการทำา Re-Finance บ้าน ซึ่ง 
สินเชื่อแต่ละประเภทก็จะมีอัตราดอกเบ้ีย 
และเวลาผ่อนชำาระที่แตกต่างกัน

Tip เคล็ดไม่ลับกับการบริหารเงิน	
 ควรนำาเงินสดหรือเงินออมมาใช้แทนเงินกู้เพื่อไม่ให้
มีดอกเบี้ย และควรเตรียมเงินสำารองเผื่อไว้ 10-20% ของ
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เพือ่สำารองคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพราะนอกจาก
ค่าใช้จ่ายหลัก เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุแล้ว อาจมีค่าใช้จ่าย 
เพิม่เตมิ เชน่ คา่ท่ีพกัชา่งช่ัวคราว และคา่ธรรมเนยีมในการ
ขออนุญาตต่อเติมอีกด้วย 
 การบริหารจัดการเงินสำาหรับต่อเติมบ้าน บางครั้ง
อาจบานปลายโดยไมรู่ต้วั เพราะมกัจะคดิคำานวณค่าใชจ้า่ย
เฉพาะงานโครงสร้างหลัก แต่นั่นยังไม่รวมถึงระบบไฟฟ้า 
น้ำาประปา จัดสวน รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่ง มารู้ตัวอีกที 
ก็หมดงบประมาณไปกับงานโครงสร้างหมดแล้ว

ทำาอย่างไร...เมื่องบบานปลาย
 หากมีงบประมาณบานปลาย ลองใช้บริการสินเชื่อกับทาง
ธนาคาร โดยนำาเอกสารแบบบ้านและงบประมาณที่จะใช้ต่อเติม 
ไปยื่นขอสินเชื่อสำาหรับซ่อมแซมต่อเติมบ้านกับทางธนาคาร 
 กรณีที่บ้านไม่ได้ติดจำานองกับธนาคาร สามารถขอสินเชื่อ 
เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านได้ทันที โดยใช้โฉนดที่ดินของบ้าน 
เป็นหลักประกัน
 กรณีที่บ้านยังผ่อนชำาระอยู่ สามารถขอเงินกู้สำาหรับซ่อมแซม
ต่อเติมบ้านได้ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมให้จากวงเงิน
กู้เดิมที่ผ่อนชำาระอยู่ หรือบางธนาคารจะมีบริการสินเชื่อส่วนบุคคล 
หรือบริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชีให้

 

  



The Room : บ้านสวยแต่งเอง
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 รั้วบ้านเป็นส่วนสร้างอาณาเขต 
ทั้งยังช่วยบดบังสายตาและมีส่วนช่วย
ให้หน้าบ้านน่ามอง การออกแบบร้ัว 
ให้เข้ากับบ้านและเหมาะกับการใช้งาน 
ก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งรั้วแบบทึบ 
แต่ไม่ทำาให้รู้สึกอึดอัด หรือแบบโปร่งโล่ง
แต่ยังรู้สึกปลอดภัย ซึ่งการเลือกวัสดุ
ที่นำามาใช้ก็เป็นส่วนสำาคัญท่ีจะทำาให้ 
รั้วบ้านมีความมั่นคงปลอดภัย และ
สวยงามไปในตัว 

รั้วกำาแพง
รั้วบ้านสวย...ชวนมอง
 ปกติโครงการบ้านจะมีรั้วให้เรียบร้อย แต่หากต้องการทำารั้วบ้านใหม่ให้แปลกและแตกต่าง ก็สามารถเพิ่มความรวดเร็วแต่ยังคง
ความสวยงามได้ ด้วยการใช้รั้วคอนกรีตที่มีชิ้นส่วนสำาเร็จรูปมาประกอบเข้ากัน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแค่บางส่วนของร้ัวหรือเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่ทั้งหมดก็ได้ 

แห่งความสุขที่สมดุล



17

คู่บ
้าน

 ค
ู่ช่า

ง

ทำารั้วให้ได้ตามข้อกำาหนดกฎหมาย
 รั้วบ้าน มีข้อกำาหนดให้สูงได้ไม่เกิน 3 เมตร โดยไม่ให้ล้ำาเส้นหรือกินเนื้อที่ของบ้าน 
ข้างเคียง ซึ่งรั้วบ้านส่วนใหญ่จะทำาให้สูงกว่าระดับสายตา หรือสูงประมาณ 2 เมตร  
 •  บ้านที่ปลูกห่างจากรั้วหน้าบ้าน มีข้อดีคือจะทำารั้วแบบไหนก็ได้
 •  ถ้าตัวบ้านปลูกชิดกับแนวรั้ว อาจเลือกทำารั้วทึบ เพื่อความปลอดภัยและความเป็น 
ส่วนตัว
 •  บ้านที่ดูทึบหรือมีต้นไม้เยอะ อาจเลือกร้ัวแบบโปร่ง เพื่อไม่ให้ดูทึบจนเกินไป หรือ 
ทำาเป็นรั้วไม้แทรกในรั้วคอนกรีตเพื่อดึงอารมณ์ธรรมชาติ  

ความพิเศษของวัสดุที่นำามาทำารั้วและตกแต่ง		
 รั้วคอนกรีต ช่วยให้รั้วบ้านมีความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง และรู้สึกปลอดภัย 
 รั้วไม้ ช่วยให้ดูมีสไตล์ มีความสวยงาม แต่ต้องเพิ่มการดูแล 
 รั้วหินแกรนิต รั้วเหล็กดัด รั้วอิฐบล็อก รั้วมีความมั่นคง แข็งแรง แน่นหนา 
 รั้วพลาสติก รั้วไวนิล รั้วโซ่ มีราคาถูก และไม่ต้องเสียเวลาในการซ่อมบำารุง 

 ลักษณะรั้วบ้านเป็นอย่างไร...เป็นสิ่งที่บ่งบอกสไตล์เจ้าของบ้านที่ชัดเจน  
แตถ่งึจะสวยถูกใจเจา้ของบา้นมากเพยีงไร ก็ต้องคำานงึถึงความแนน่หนาปลอดภัย 
และประสิทธิภาพในการบดบังสายตาจากคนภายนอกร่วมด้วย 

ข้อดีของรั้วคอนกรีตสำาเร็จรูป	แบบเสริมเหล็ก	2	ชั้น
 •  รวดเรว็ดว้ยระบบสำาเรจ็รปูทกุชิน้ส่วน ชว่ยให้ประหยดัเวลา งา่ยตอ่การควบคมุ
งบประมาณ 
 •  ให้ความแข็งแรง แข็งแกร่ง ทนทาน มีอายุใช้งานนาน ไม่เกิดรอยร้าว
 • มีลวดลายในตัว ให้ความสวยงาม ทนทานต่อแรงกระแทก 

รั้วแบบไหนเข้ากับสไตล์และให้ประโยชน์ตรงใจ	
 รั้วทึบ ตัวรั้วอาจทำาจากอิฐหรือกำาแพงคอนกรีตสูงไม่เกิน 1.80 เมตร ข้อดีคือ
รั้วจะทำาหน้าที่ต้านลม ช่วยพรางสายตาจากคนภายนอก ให้ความเป็นอิสระส่วนตัว 
 รั้วโปร่ง ให้ความเป็นอิสระ ลมผ่านได้สะดวก สามารถออกแบบตกแต่งได้
จากวัสดุหลายชนิด เช่น รั้วคอนกรีต ไม้ เหล็กดัด อัลลอย หรือจะทำาเป็นรั้วคอนกรีต 
ให้ทึบเฉพาะส่วนล่าง เพื่อเพิ่มความคงทนแข็งแรง
 รั้วทึบกึ่งโปร่งทึบ เช่น รั้วส่วนล่างโปร่งส่วนบนทึบ ช่วยให้ลมผ่านได้อิสระ รู้สึก
ปลอดภัย แต่ไม่เป็นอิสระ 
 รั้วกึ่งทึบกึ่งโปร่ง เหมาะสำาหรับโชว์ตัวบ้านและสวน แต่ถ้าต้องการป้องกันขโมยจะต้องเพิ่มความสูงของรั้ว 



ฮวงจุ้ยที่จะทำาให้บ้านนั้นตกต่ำาลงเร่ือยๆ คือพื้นที่ท่ีมี
ลักษณะ “หน้าสูงหลังต่ำา” ดวงบ้านจะตกต่ำาและถูก
รังแก ส่วนบ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างอาคารสูงที่เรียกว่า 
“พลังร้ายกดไหล่” จะทำาให้ดวงบ้านตกต่ำาลง ธุรกิจ 
การค้าเผชิญกับสภาวะถดถอย ไม่เจริญก้าวหน้า

Fortune Zone : ความสุขใต้ชายคา
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ดูทำาเลที่ดินและถมที่
ตามหลักฮวงจุ้ย

	 โครงการท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่ได้นำาหลักฮวงจุ้ยมาปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการมากขึ้น	 แต่ข้อจำากัดของทำาเลและการก่อสร้างอาจทำาให้พื้นท่ี 
บางส่วนขัดกับลักษณะฮวงจุ้ยท่ีดี	ทำาให้มีผู้มองหาท่ีดินเพื่อสร้างบ้านเอง	หรือ 
ผู้มทีีดิ่นอยูแ่ลว้ย่อมไดเ้ปรยีบ	เพราะสามารถเลือกปรบัเปล่ียนฮวงจุย้ให้ดีไดต้ัง้แต่
เริ่มต้น

ฮวงจุ้ยที่ดิน
 ที่แบบนี้ดี 
	 •	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	ถือเป็นมงคลที่สุด	
	 •	สี่เหลี่ยมคางหมูปากแคบ	เป็นที่ถุงเงิน	เก็บทรัพย์ได้ดี		
	 •	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	เป็นที่ดินที่ดีที่สุดตามตำาราฮวงจุ้ย	อยู่อาศัยแล้ว
มีความสุข
 ที่แบบนี้ควรเลี่ยง
	 •	หลังกว้างหน้าแคบ	ถือว่าเป็นที่ไม่เป็นมงคล
	 •	หนา้กวา้งหลงัแคบ	เปน็ทีไ่มเ่กบ็ทรพัย	์ทำาใหเ้งนิทองร่ัวไหล	ชวีติ
สมรสล้มเหลว
	 •	ท่ีดินรปูค้อน	ถา้วางผังบา้นไมด่จีะเหลือซอกมมุและจุดอบั	ทำาให้
มีเรื่องหนักใจ มีปัญหาครอบครัว
	 •	ท่ีดินรปูขนมเปียกปนู	หากสรา้งบา้นเสรจ็จะเหลอืเศษสามเหลีย่ม
มุมแหลม ให้ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ 
	 •	ท่ีดินแยก	 “กรรไกรพิฆาต”	ตรงปากกรรไกรของทางสามแพร่ง 
ทีท่ำามมุกวา่	90	องศา	มพีลงัพฆิาตรนุแรง	สง่ผลตอ่ดวงชะตาผูอ้ยูอ่าศยั	
ทำาให้ชีวิตไร้ความสงบสุข
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ถมที่ให้ได้ฮวงจุ้ยดี	ต้องมีความสมดุล
 ก่อนสร้างบ้านต้องปรับถมที่ให้มีความเหมาะสม บางที
อาจจะทั้งถมและขุด เช่น ขุดเพ่ือทำาสระน้ำาหรือสระว่ายน้ำา 
สามารถนำาดินที่ขุดได้ไปถมในส่วนที่จะทำาการก่อสร้างบ้านให้
สูงขึ้นได้  
 การถมที่ให้มีความสมดุลต้องไม่สูงหรือต่ำาจนเกินไป  
โดยให้ดินมีความสูงอยู่ในระดับ 50-80 เซนติเมตร จากระดับ
ถนนหน้าบ้าน หากสูงกว่าถนนหน้าบ้านมากจะทำาให้กระแสช่ี
ไหลเข้าบ้านลำาบาก ทำาให้ขัดทรัพย์ การงานไม่ราบรื่น

ขจัดพลังร้ายให้ที่อยู่อาศัยได้ตั้งแต่เริ่มถมที่
 การถมที่ในพื้นที่ต่างระดับกันจะต้องดูการไหลของ
ปริมาณน้ำาฝนด้วย โดยตัวบ้านจะต้องไม่อยู่ในตำาแหน่งรับน้ำา 
หรอืมีทางน้ำาไหลชนกบัตวับา้น การถมทีต่ามหลักฮวงจุย้จงึตอ้ง
ปรบัให้ระดับของดินมลีกัษณะเปน็เนนิหลงัเตา่ เพือ่ใหน้้ำาฝนไหล
ผา่นดา้นขา้งของตวับา้นทัง้สองดา้นแทน สว่นทำาเลทีม่พีืน้ทีต่่ำา
จะต้องทำาการถมและบดอัดให้สูงจนเลยระดับที่น้ำาจะท่วมถึง    
 การปรบัพืน้ทีใ่นบรเิวณบ้านอาจใชด้นิทีน่ำามาถมต่างชนดิ
กัน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ส่วนที่เป็นถนนควรถม
ดว้ยดนิลกูรงั เพราะสามารถบดอัดไดด้แีละมคีวามแน่นแข็ง ส่วน
บรเิวณปลกูบ้านควรเปน็ดินรว่นผสมดนิเหนยีวทีม่าจากแหลง่ด ี 

 การพิถีพิถันเลือกสร้างที่อยู่อาศัยให้ถูกที่ถูกทาง
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังสร้างแล้วเสร็จ ผู้อยู่อาศัยก็จะมี
ความสุขและพึงพอใจ ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างสบายใจ 
ไร้กังวล...

ท่ีดนิท่ีมีประวตัเิสยีใหขุ้ดหน้าดินเก่าออกก่อนถมท่ี หากมีรากไม้ใหญ่ควรขุดราก
ถอนโคนออกให้หมด ห้ามนำาเศษหิน เศษปูน ขยะ มาถมที่เด็ดขาด Tip



Green Garden : บ้านหลังสวน
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 ลมพัดเย็นๆ บริเวณสวนในบ้าน นำ้าค้างยามเช้าเกาะตามก่ิงไม้ใบหญ้า นกส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว ทำาเอา 
หลายคนอยากอยู่บ้านในวันหยุดพักผ่อนช่วงปลายฝนต้นหนาว แต่ต้นไม้ในสวนจะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เพิ่ง 
เปลี่ยนฤดูใหม่ได้ดีแค่ไหนหลังฝนทิ้งช่วงไปแล้ว

สวนหลังฝน

เช็กการระบายน้ำาและปรับพื้นที่แหล่งน้ำาขัง ป้องกันรากต้นไม้เน่าตาย 
ใบเป็นจุดสีน้ำาตาล และเกิดโรครา ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว    

ดูแลสวนหลังฝน	
 ช่วงส่งท้ายปลายฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาว สวนที่มีการเตรียมความพร้อม
ตัง้แตก่อ่นหนา้ฝนกจ็ะเจรญิเตบิโตอยา่งเตม็ทีม่าจนถงึฤดหูนาว ยิง่อากาศเย็น
ยิง่ทำาให้ตน้ไมแ้ตกใบและออกดอกไดด้ ีในขณะทีส่วนไมไ่ดเ้ตรียมการรบัมอืก็
อาจเกดิปญัหาต้นไมใ้หญ่โคน่ล้มเพราะโดนพายฝุน ส่วนต้นไมเ้ล็กๆ กอ็าจจะ
โดนลมแรงจนช้ำา ที่สำาคัญพืชแต่ละสายพันธุ์ทนต่อสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศได้แตกต่างกัน  

ดูแลสวนในบ้านให้เบ่งบานรับฤดูกาลใหม่		
 หลังฤดูฝนผ่านพ้น นอกจากจะต้องตรวจรอยรั่วซึมรอบบ้านเพื่อทำา 
การซ่อมบำารุงแล้ว ก็ยังต้องดูแลสวนโดยเฉพาะใบไม้ที่ร่วงหล่น ป้องกัน 
ไมใ่ห้ไหลไปอดุตนัทอ่ระบายน้ำา ตรวจสอบแหลง่น้ำาขงัปอ้งกนัแหลง่เพาะพนัธุ ์
ยุง และดูแลสวนให้พร้อมรับกับสภาพอากาศแห้งชื้น ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้เข้าสู่ 
การพักตัว

ก่อนถึงลมหนาว
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 คนเราต้องการการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ต้นไม้เองก็เช่นกัน หากรู้จักเลือกสรรพันธุ์ ไม้ให้เหมาะสม 
กับฤดูกาลมาดูแลรักษารดน้ำาใส่ปุ๋ยพรวนดินอย่างสม่ำาเสมอ ต้นไม้น้อยใหญ่ในสวนสวยก็พร้อมที่จะเบ่งบาน  
และหมุนเวียนกันสร้างสีสันให้ผู้อยู่อาศัย กลายเป็นสวนสวยที่พร้อมผลิดอกออกใบในทุกฤดูกาล...

แนะนำาพันธุ์ไม้
บานสวยสะพรั่งหลังฝน
 ฤดูหนาวมาเยือนก็ลองเปลี่ยนมา
ปลูกต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศ
หนาวเย็น จะได้ไม่ต้องดูแลรักษามาก
อย่าง ดอกเวอร์บีน่า ไม้คลุมดินหลากสี 
ดูแลง่ายระบายน้ำาได้ดี ดอกยี่เข่ง ไม้พุ่ม
ออกดอกสวยสรา้งสสีนัไดท้ัง้หนา้ฝนและ
หนาว กล้วยไมด้นิ ดแูลรกัษางา่ย ทนแดด 
ทนฝน	ทนร่ม	ดอกออกตลอดปี

ดูแลสวนหน้าหนาว	
 •	กำ�จัดวัชพืช ฤดูฝนมีทั้งน้ำาและความชื้นทำาให้วัชพืชเติบโตได้ดี ควรถอนไปเป็นปุ๋ยคลุมดินเป็นวงกลมรอบต้นไม้ใหญ่ 
 •	ใส่ปุย๋พรวนดนิ น้ำาฝนทำาใหด้นิแนน่ ควรพรวนดินให้รว่นซยุเพิม่ชอ่งวา่งใหด้นิกกัเกบ็ความชุม่ชืน้ และใหแ้สงแดดสอ่งเขา้ไปบำารุง
รากต้นไม้ได้    
 •	ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อรักษาความชุ่มชื้น นำาฟางข้าว กาบมะพร้าว หรือเปลือกเมล็ดถั่วมาคลุมหน้าดิน
 •	รดน้ำ�สม่ำ�เสมอ เพราะความเย็นของอากาศจะทำาให้น้ำาในดินระเหยช้า    
 •	ตัดแต่งกิ่ง ลดการลำาเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ช่วยให้ต้นไม้ลดการคลายน้ำา
 •	ใส่ปุ๋ยให้น้อยลง เพราะอากาศเย็นทำาให้ปุ๋ยแตกตัวได้ช้า ซึ่งอาจสะสมอยู่ในดินจนเกิดสภาพดินเค็ม   

เตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงหน้าฝน
	 •	หาไม้ค้ำายันต้นไม้ใหญ่ที่เพิ่งปลูกใหม่	
	 •	ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้หนาจนต้านลมฝน	ป้องกันต้นไม้หักโค่น
	 •	ดูความหนาแนน่ดนิบรเิวณโคนตน้ไมท้ีอ่าจทำาใหต้น้ไมใ้หญท่รดุตวั
	 •	ทำารั้วระแนงหรือหลังคากันฝนให้กับพันธุ์ไม้บอบบาง	 หรือนำาเข้า 
ที่ร่มหลบลมฝน

พืชมีหัว เช่น ว่าน และต้นหอม 
ผักสวนครัวยอดฮิต
ล้วนชอบอากาศเย็น 
และทนความแล้งของอากาศได้ดี

นำาอิฐมาวางรองก้นกระถางป้องกันการอุดตัน
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Guide Idea : กลเม็ดเกร็ดสร้างบ้าน
โดย สำ�เริง ฤทธิ์พริ้ง

ท้องคานไม่ติดดิน 
 ท้องคานแบบยกลอยไม่ติดดินนั้นส่งผลดี เพราะ
คานไม่มีความชื้นที่จะเข้ามาทำาให้เหล็กเป็นสนิมเร็ว 
 คานคอดนิลอยยกสงูมข้ีอดอีีกหลายอยา่ง แตใ่ชว่า่
จะทำาไดก้บัทกุอาคาร เพราะอาจมีข้อจำากัดเรือ่งระดับของ
อาคารที่มีความสัมพันธ์กับระดับถนน
  การยกคานคอดินให้สูง เหมาะกับพื้นที่ที่มีน้ำาท่วม
ขงั หรอือยูใ่นโซนทีน่้ำาท่วมถึง ชว่ยใหร้ะดบัของพืน้ชัน้ลา่ง
ไม่เสี่ยงกับความชื้นที่เกิดจากน้ำารายล้อมอยู่รอบบ้าน
  คานลกัษณะน้ีจะตอ้งมบีนัไดข้ึนอาคาร แตก็่ไมไ่ดม้ี
ปัญหาแต่อย่างใด คานยกสูงที่นำามาบอกกันนี้ก็ให้ข้อคิด
ในแงม่มุหนึง่ท่ีดี โดยเฉพาะการดแูลบำารงุรกัษางานระบบ
ท่อน้ำาดี งานระบบท่อน้ำาทิ้ง งานระบบท่อปลวก ซึ่งคาน

คอนกรีตเสริมเหล็กจะหล่อที่หน้างานหรือเป็นแบบสำาเร็จรูปก็สามารถที่
จะยกลอยได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแบบด้านสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกเป็น
ผู้ออกแบบ
 ข้อคิดของการยกคานคอดินให้ลอยขึ้น จะต้องสอดคล้องกับระดับ
อาคารและระดับพื้นที่ที่อยู่รอบๆ หากทำาได้จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เช่น 
อยากปูพืน้ไมท้ีช่ัน้ลา่งกจ็ะคลายความกังวลกบัเร่ืองของความชืน้ไปไดเ้ลย 
หรอือยากไดเ้ฟอร์นเิจอร์แบบไมก้ว็างไดอ้ย่างไมต้่องกงัวลเร่ืองปลวก และ
เรื่องความชื้นที่พื้นของอาคารแต่อย่างใด 
 คานคอนกรีตยกสูงอย่างนี้ เรายังได้เห็นคานทั้งหมดทุกด้านของ
คาน โดยเมื่อถอดไม้แบบออกมาจะทำาให้เห็นว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีโพรงอยู่ตรงไหน ซึ่งคานดีๆ ก็จะทำาให้อาคารมีความแข็งแรงทนทาน 
ไปอีก	50-60	ปี	ตามหลักวิศวกรรมเลยทีเดียวครับ

ชั้นล่างของบ้านให้สูงขึ้น
ยกคาน

	 คานชั้นล่างของบ้านที่เรียก
ว่า	 ‘คานคอดิน’	 โดยส่วนมากมัก
จะติดดิน	 การยกคานให้ลอยขึ้น
มาจะมีประโยชน์หลายอย่าง	 เช่น	
ความชื้นจากใต้ดินขึ้นมายาก	
งานระบบท่อต่างๆ	 ทำาง่าย	 การ
ดูแลรักษาง่าย	 งานระบบปลวก 
ก็ทำางานง่าย	การดูแลบำารุงรักษา
ก็ง่ายทั้งหมด



         อืรห ดักำจ งา้รสอ่กุถตัวะลแ์ฑณัภติลผทัษิรบ “CPAC” gnidliuB-tnemeC GCS( งา้รสอ่ก์ฑณัภติลผ-์ตนมเิซีจีซสอเอืรคเนใ 
Materials) ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เหลือ
จากการจัดส่งให้กับลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือ

บัก้หใอี้า้กเะลแะ๊ตโ า้ทเนิดเงาท น่ลเก็ดเมานสน็ปเ์คงสะรปกนเอนาล งา้รสมิรสเยว่ชงัยนี้วา่ลกงัดมรรกจิกงซึ่ นยีรเงรโะลแ ดัว นชมุช
งดสแะลแนางงรโบอรนชมุชบักคพแีซงา่วหะรนักมว่รีดนัอ์ธนัพมัสมาวค ณ์รากมดุอมาตมอ้ลดวแงสิ่ะลแมคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถ

ยว้ดีจีซสอเอืรคเงอข

        คพแีซ ม มวรนว่สมคงัสะลแา้คกูลอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนำคยดโจิกรุธนินเำด มอ้ลดวแงสิ่ะลแยัภดอลปมาวคนา้ดงทั้น้นเงุ่
าหิรบรากบบะร ิทาอ นาฐรตามกุทบรคบบะรงอรบัรรากบัร้ดไยดโ ญัคำสน็ปเ รงานค มอ้ลดวแงสิ่รากดัจรากบบะร ,1009 OSI พาภณุ

ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
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