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สวัสดีครับ
	 พรสวรรคห์รอืความชาํนาญ	จะทาํให้เรามีความม่ันใจทีจ่ะทาํสิง่ตา่งๆ	
ได้มากกว่าสิ่งท่ีเราไม่เคยทํา	 แต่หากทําไม่เป็นแต่รู้จักเฝ้าสังเกตเหมือน 
เด็กเล็กท่ีค่อยๆ	 เรียนรู้	 ฝึกฝนแบบค่อยเป็นค่อยไป	 สักวันหนึ่งก็จะทําเป็น	 
ทาํได	้และมัน่ใจท่ีจะทาํใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ๆ	ไป	เหมอืนการกอ่สรา้งบา้นสักหลังหนึง่	
ทีต้่องเป็นแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป	เร่ิมต้ังแตง่านโครงสร้าง	วางฐานราก	ลงเสาเขม็	 
ขึ้นเสา	โครงหลังคา	ฯลฯ	ก่อนจะส่งต่อไปยังงานสถาปัตยกรรม	ซึ่งทุกขั้นตอน
ต่างมีองค์ประกอบสําคัญเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบ	

	 ในทุกขั้นตอนการสร้างหรือต่อเติมบ้าน	คู่บ้านคู่ช่าง	วารสารที่อยู่ใน
มอืทา่นน้ี	กย็งัคงเป็นเสมอืนเพ่ือนคูค่ดิท่ียังคงอยูเ่คยีงข้าง	คอยอพัเดตความรู้ 
ในวงการก่อสร้างของช่างไทยเรา	พร้อมกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ผ่านคอลัมน์
น่าสนใจมากมาย	กฎหมายก่อสร้าง...กับ อ.ชวพงษ์ ชี้ปัญหาของการตีความ
ถ้อยคําในกฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
ช่างคิดกับ อ.สำาเริง	 แนะเคล็ดลับเลือกบ้านแบบไหนดี	 พร้อมเกร็ดความรู้
โครงสร้างสําเร็จ	ห้องทํางาน	เพื่อให้ได้แบบบ้านตามความต้องการ	เรามีวิธี
การประเมนิคา่กอ่สรา้งบา้นดว้ยตนเองมาฝาก  บา้นสวยแตง่เอง ไปดกูารสรา้ง
บ้านปนูใหส้วยมีเสนห่	์พรอ้มชว่ยยดือายกุารใชง้านใหผ้นงัปนูไดเ้ปน็อกีเทา่ตวั	
บ้านหลังสวน	ชวนสร้างสมดุลสวนน้ํา	เพิ่มชีวิตชีวาให้บ้านแสนรัก	  

	 เมื่อเราเรียนรู้ที่จะทําสิ่งใด	 แล้วใส่ความมุ่งม่ันพยายามทําจนเกิด
ความชํานาญ	จนกลายเป็นผลงานแล้ว	ความภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้น	และพลัง 
ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัว	 ก็ยิ่งจะแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่	 และวารสาร	 
คู่บ้านคู่ช่าง	 นี้ก็ยังจะอยู่เคียงข้าง	พร้อมอยู่เป็นส่วนหนึ่งในทุกความสําเร็จ
ของช่างไทยทุกคนครับ

เจ้าของ
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Email:	chotikan@scg.co.th
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คุณชูโชค	ศิวะคุณากร

นักเขียนกิตติมศักดิ์
คุณชวพงศ์	ชํานิประศาสน์
คุณสําเริง	ฤทธิ์พริ้ง	

กองบรรณาธิการ
คุณสิริญญา	เหลียงไพบูลย์
คุณบุญรอด	คุปติทัฬหิ
คุณศักรินทร์	เหลืองกําจร
คุณโชติกา	จิตวิเศษกุล

สร้างสรรค์และจัดทำาโดย
บริษัท	ร่วมมงคล	คอมมิวนิเคชั่น	จํากัด
89/157	ม.8	ต.ลาดสวาย	
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CPAC พร้อมบริการ
โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น
 คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต	 ผู้อํานวยการกิจการ	CPAC	กรุงเทพ	และ 
คุณสุรศกัดิ ์ศรพีงษพ์นัธุก์ลุ	ผูอ้าํนวยการกจิการ	CPAC	ภาคอสีาน	พรอ้มทมีงาน
จากฝ่ายขายกรงุเทพ	และภาคอีสาน	1,2(นครราชสมีา,ขอนแกน่)	รว่มใหก้ารตอ้นรบั
คณะผู้บรหิารของ	บรษิทั	ช.การชา่ง	จาํกัด	(มหาชน)	นาํโดย	คณุประเสรฐิ  มริตตนะพร  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มงานบริหาร	คุณสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ	คุณสุทิน พุฒิทานันท์ กรรมการ 
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ผู้จัดการ	 บริษัท	 ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่	 จํากัด	 และคณะ	 ในโอกาสที่เดินทางมาเย่ียมชมเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟ
ทางคู่จิระ-ขอนแก่น	ที่กิจการร่วมค้าซีเคซีเอช	(บริษัท	ช.การช่าง	จํากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ช.ทวี	ก่อสร้าง	จํากัด)	ได้ให้ความไว้วางใจ
เลือกใช้บริการ	CPAC	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2559	 เป็นต้นมา	พร้อมกันนี้ทาง	CPAC	ได้นําเสนอข้อมูลความพร้อมสําหรับงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวแก่คณะผู้บริหาร	ซึ่งโครงการนี้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น	187	กิโลเมตร	และใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างตลอดสาย
ทางประมาณ	1,000,000	ลูกบาศก์เมตร

CPAC SEMINAR: 
ความรู้สินค้า กลุ่มผู้รับเหมาถนน
	 ผูอํ้านวยการ	กิจการ	CPAC	กรงุเทพ	เปน็ประธานเปดิกจิกรรมสมัมนา	CPAC	SEMINAR	 
ความรูส้นิค้าใหก้บักลุม่ลกูคา้	ผูร้บัเหมาถนน	โดยมคีณุกลัยา วรณุโณ	ผูจ้ดัการฝา่ยขาย	กรงุเทพ	
พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับลูกค้า	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ดร.ปัณฑ์ ปานถาวร	ผจก.CPAC	
Academy คณุยทุธนา ศรีมหาจรยิะพงษ ์ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ	์และเทคโนโลยคีอนกรตี	CPAC	
และคุณวิโรจน์ จูห้อง Sales	Manager	จากบริษัท	Wirlgen	เป็นวิทยากรบรรยายความรู้	ณ	
ห้อง	Auditorium@SCG	Experience	โดยมีกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาถนน	เข้าร่วมกิจกรรม	30	ราย	 
ซ่ึงทกุทา่นไดร้บัความรูท้างดา้นก่อสร้างให้สอดคล้องกับรปูแบบการทํางาน	และประยกุตแ์นวคดิ
นั้น	ๆ 	มาใช้ในการก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด		



สัมมนา “นายช่างส่วนราชการก้าวไกลไปกับ SCG”
 คุณฐิรยศ ธรรมวงษา	ผจก.ภ.ตอ.5	พร้อมทีมขาย	ตอ.5	 ร่วมกิจกรรมงานสัมมนา	 “นายช่างส่วนราชการก้าวไกลไปกับ SCG”  
โดยมีคุณฌานุวัฒน์  บัวขวัญ วศ.สค.1	 (ตอ.)	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคอนกรีตและสินค้าพิเศษ	 ให้แก่คณะข้าราชการ	ณ	 สํานัก 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี	ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ทีมขายภาคตะวันตก 2 
ลุยตลาดซีแพคบูม 21 เพื่องานเล็ก   			
 คุณปริญญากร แหล่งหล้า	 ผจก.ขาย	 ภ.ตต.2	 ร่วมกับ	 
คุณสามารถ ปราบทองกุล	 ผจก.คอนกรีตป๊ัม	พร้อมด้วย	 จนท.ปข.	
และ	OSR	ลงพื้นที่ทํากิจกรรม	 “กระตุ้นยอดขาย และประชาสัมพันธ์
ป๊ัมคอนกรีตซีแพคบูม 21 เมตร เพื่องานเล็ก” นําร่องในเขตพื้นที่	
อ.พุทธมณฑล	 จ.นครปฐม ประชาสัมพันธ์	 และแนะนําคุณสมบัติของ
ปั๊มบูม	21 	ซึ่งเป็นปั๊มขนาดเล็กของซีแพค	เป็นการเสนอทางเลือกใหม่
ใหก้บัทางลกูคา้	ผลตอบรบัเปน็ทีน่่าพอใจอยา่งมาก	มหีลายหน่วยงาน 
จองการใช้ปั๊ม	 21	 ในทันที	 อาทิ	 บ้านพักอาศัย	 อาคารพาณิชย์	 และ
ทีท่าํการมลูนธิฯิ	คาดวา่จะขยายพืน้ทีจ่ดักจิกรรมทัว่พ้ืนทีภ่าคตะวนัตก 
ต่อไป	 



CPAC BKK FAMILy - ChECK IN OSAKA
 กิจการ CPAC กรุงเทพ จัดกิจกรรม Executive Trip “CPAC BKK Family -  
Check in Osaka” นําทีมโดย	คุณประเมิน จิตสาโรจิตโต	ผู้อํานวยการ	กิจการ	CPAC	 
กรงุเทพ	คุณพัฒนรจุน ์นยีาพนัธ ์ผูอ้าํนวยการฝา่ยกจิการคอนกรตีสาํเรจ็รปู	และคณุกลัยา  
วรุณโณ	 ผู้อํานวยการฝ่ายขาย	 กรุงเทพ	พร้อมทีมงานฝ่ายขาย	 CPAC	 กรุงเทพ	 นํา
ครอบครัว	CPAC	ตะลุย	โอซาก้า	เกียวโต	โกเบ	ไหว้พระขอพร	วัดน้ําใส	วัดเบียวโดอิน	
เพื่อความเป็นสิริมงคล	เสริมพลังค้าขาย	ชมปราสาทโอซาก้า	ข้ามสะพานอะกาชิไคเคียว	 
สะพานแขวนที่มีช่วงข้ามยาวที่สุดในโลกไปยังเกาะอวาจิ	 โกเบ	 ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม 
สองฝั่งทะเล	 ล่องเรือชมน้ําวนนารุโตะ	 ชมดอกไม้งามหลากสี	 ในพิพิธภัณฑ์พฤกษชาติ 
คิเซกิ-โนะ-โฮชิ	 และช้อปปิ้งกันอย่างจุใจหลากหลายสถานที่	 ปิดท้ายด้วยงานปาร์ต้ี 
ที่สนุกสนาน	 ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง	 ตอกยํ้าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น	 เป็น 
ครอบครัวเดียวกันตลอดไป



CPAC EASTERN MEMBER: 
ตะลุยหุบเขาอวตาร
	 กิจการ	CPAC	ภาคตะวันออก	จัดกิจกรรมพาลูกค้า	 
CPAC Eastern Member “ตะลุยหุบเขาอวตาร อุทยาน 
แห่งชาติจางเจี่ยเจี้ย” เมืองฉางซา	มลฑลหูหนาน	ประเทศ 
จีน	 นําโดย	 คุณกำาพล จิรายุเจริญศักด์ิ ผจก.ภ.ตอ.1	 
พานั่งกระเช้าความยาวกว่า	 7	 กม.	 สู่หุบเขาอวตาร	 ขึ้นเขา 
เทียนเหมินซาน	 สู่ประตูสวรรค์	 ล่องเรือในถ้ํามังกรเหลือง	 
และร่วมสนุกในงานเลี้ยงสังสรรค์	 ภายใต้ธีม	 “CPAC  
Animal Planet Party”



CPAC เน้นยำ้าความปลอดภัย

	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบริการ	 
กล่าวเน้นยํ้าถึงความสําคัญในการ
ทํางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย	 จึงได้
จัดทําสถานีฝึกการทํางานบนที่สูง	 ที่
โรงงานผลิตพื้นหนองแค	 เพ่ือเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ให้แก่พนักงานและ 
คูธ่รุกจิ		ได้เรยีนรูท้ั้งภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏิบัติ	 โดยได้จัดอบรมหลักสูตร	 การ
ทํางานบนที่สูงอย่างปลอดภัย	 รุ่นที่	 1	 
ม	ีจป.คอนกรตีสําเรจ็รูป	ตบเทา้เข้ารว่ม
อบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน	



	 กิจการคอนกรีตสําเร็จรูป	 นําโดย 
คุณชัยรันต์ วุฒิวรดิษฐ์ ผจก.ผลิตพื้นหนองแค	
และคุณอธิคม อิ่มทรัพย์ ผจก.บริการติดตั้ง	 
จัด	Kick off เปิดตัวโครงการ “เมา ไม่ จ่าย”	ที่
โรงงานผลิตพืน้ลาดกระบงั	และหนองแค	ตรวจ
เขม้กปัตันขนสง่	โดยไดต้รวจวดัแอลกอฮอลข์อง
กัปตันขนส่งทุกคัน	100%	ก่อนจ่ายสินค้า	หาก
ตรวจพบจะไม่ให้ขนส่งสินค้าออกจากโรงงาน
โดยเด็ดขาด	 ทั้งนี้	 เพื่อเน้นย้ําและกระตุ้นให้
กปัตันขนส่งคํานึงถึงความปลอดภยัในการขบัขี	่

 คุณสมชัย หอมสิทธิเดช	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบริการ 
กจิการคอนกรตีสําเรจ็รปู	และทมีผู้จดัการ	นัดชีแ้จงพนักงานและคูธ่รุกจิ 
รว่มกนั	ท่ีโรงงานผลติพืน้หนองแค	และลาดกระบงั	ถงึจดุเรยีนรู้และการ 
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานกับโม่ผสม	เพื่อปลูกฝังทัศนคติ 
ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	 ที่ต้องคอยกระตุ้นย้ําเตือนกัน 
อยู่เสมอ	 นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีทัศนคติ 
ด้านความปลอดภัยที่ดี	และ	Line	Walks	อีกด้วย



นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน	รับฟังการบรรยายความรู้
ในโครงการ	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต

CPAC ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต ทั่วไทย
	 บรษิทั	ผลติภณัฑแ์ละวตัถกุอ่สร้าง	จาํกดั	หรือ	CPAC		ในเครือ	เอสซจี	ีซเิมนต์- 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	(SCG	Cement-Building	Materials)	สานต่อกิจกรรมสร้างสรรค์	
“CPAC รว่มสร้างตน้กลา้งานคอนกรตี” บม่เพาะตน้กลา้ใหเ้ติบโตเปน็ตน้ไมท้ีแ่ขง็แรง	
เน้นให้ความรู้ด้านคอนกรีต	 เทคโนโลยีและความรู้คอนกรีตพิเศษ	แก่นิสิต	 นักศึกษา 
ในพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	พร้อมนํานักศึกษาชมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด
	 โดยตลอดปทีีผ่า่นมา	ซแีพคถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นคอนกรตี
ให้แก่นิสิต	 นักศึกษา	 ทั้งระดับ	 ปวช.	 ปวส.	 และปริญญาตรี	 (ที่เปิดสอนในภาควิชา 
การก่อสร้างด้านโยธา)	รวมกว่า	40	แห่งทั่วประเทศ	ปัจจุบันซีแพคได้ถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่นิสิต	นักศึกษา	ที่เข้าร่วมโครงการมากถึง	20,000	คน
	 โครงการ	“ซแีพคร่วมกบัตน้กลา้คนคอนกรตี”	ซแีพคริเริม่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ป	ี2554	 
ด้วยตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาของประเทศ	ปูทาง 
การเป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักการก่อสร้างไทย	 นําประสบการณ์ความรู้ด้านคอนกรีต 
ทีส่ัง่สมมายาวนานมากกวา่ครึง่ศตวรรษถา่ยทอดใหน้อ้งๆ	นสิติ	นกัศกึษา	ในสถานศกึษา 
ระดับ	 ปวช.-ปวส.	 และปริญญาตรี	 ทั่วประเทศ	 ได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและสามารถ 
นําไปปฎิบัติงานด้านคอนกรีตได้อย่างถูกต้องหลังจบการศึกษา	พร้อมปลูกจิตสํานึก 
สร้างความรับผิดชอบก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพและวิศวกรรุ่นใหม่	 ที่จะนําไปสู่การพัฒนา 
งานก่อสร้างของชาติต่อไปให้ยั่งยืน

CPAC	ร่วมสร้าง	ต้นกล้างานคอนกรีต	
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาโยธา	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ทีมงานผลิตและบริการเชียงราย	และทีมงานส่งเสริม
คุณภาพ	ให้ความรู้แบบ	On	the	Job	แก่น้องๆ	
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนคิปทมุธาน ีเยีย่มชมกระบวนการผลติ
คอนกรีตและการควบคุมคุณภาพที่โรงงานเชียงรากใหญ่				

น้องๆ	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	ร่วมจัดกิจกรรม	CPAC	
ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต		และเยี่ยมชมโรงงาน	CPAC	
พิษณุโลก

น้องๆ	นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา	เยี่ยมชมโรงงาน
คอนกรีตผสมเสร็จพะเยา

บรรยากาศกิจกรรม	CPAC	ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต
วิทยาลัยเทคนิคยะลา	สนุกสนานและเป็นกันเอง

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
เยี่ยมชมกระบวนการควบคุมคุณภาพและผลิตคอนกรีต	
ที่โรงงานซีแพคนครสวรรค์

น้องๆ	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เยี่ยมชมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอุดรโพศรี

โรงงาน	CPAC อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับน้องๆ	
จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

น้องๆ วิทยาลัยเทคนิคลำาปาง ร่วมทำาการทดลอง Mini Lab

นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเลย	ร่วมกิจกรรม	
CPAC	เยี่ยมชมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ	เมืองเลย
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ปัญหา
ของการตีความถ้อยคำาในกฎหมาย
ที่มีผลต่อการพัฒนาการลงทุน
ในโครงการอสังหาริมทรัพย์



 

	 คำ�ว่�	พืน้ทีก่่อสร�้ง	พืน้ทีใ่ชส้อย	พืน้ทีอ่�ค�ร	พืน้ที่
จอดรถ	พื้นที่คลมุดิน	พื้นทีป่ระกอบก�ร	ที่ปร�กฏอยู่ใน 
พระร�ชบัญญัติก�รผังเมือง	กฎกระทรวงผังเมืองรวม	 
พระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร 	 กฎกระทรวง
ควบคุมอ�ค�ร	 และข้อบัญญัติท้องถ่ิน	 (ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมห�นครที่มีก�รแปลคว�มหม�ยแตกต่�งกัน
ระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ)	มีคว�มหม�ยเป็นอย่�งไร	 ใน
ท�งปฏิบัติ	 ในคว�มเข้�ใจ	ขัดแย้งกันหรือไม่	 เช่น	คว�ม
เห็นของคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รด้�นอ�ค�ร	ก�ร
จัดสรรที่ดิน	และบริก�รชุมชน	เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยโยธ�ธิก�ร 
ของเจ้�พนักง�นท้องถ่ิน	 กับสถ�ปนิก	 วิศวกร	 และ 
ผูป้ระกอบก�ร	ในเรือ่งนีน้ัน้คว�มหม�ยของคำ�ในข�้งต้น

	 บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีถ้อยคําว่า	พื้นที่		มีดังต่อไปนี้
	 ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ	มีดังนี้
	 ที่ดิน	 ประเภท	 ย4	 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย...
	 ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังนี้
	 11.	 การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่
อาคารรวมเกิน	2,000	ตารางเมตร
	 12.	การประกอบพานิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบกิจการ 
เกิน	1,000	ตารางเมตร
	 13.	สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน	300	ตารางเมตร
	 14.	ตลาด	เว้นแต่	(1)		ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน	
1,000	ตารางเมตร
	 ถ้อยคําในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 คําว่า	 พ้ืนที่	 
ในมาตรา	4	(4)	มีดังนี้
	 (4)	พื้นท่ีหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ	 ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถ		สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา	8	(9)	
	 กฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่	 55	 มีถ้อยคําเรื่องของ
พื้นไว้ดังนี้
	 พื้น	 หมายความว่า	 พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือ 
เข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือคานที่รับพื้น	 	 หรือ
ภายในพื้นนั้น	 หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร	 รวมทั้งเฉลียง
หรือระเบียงด้วย
	 มีคําว่าที่ว่าง	ดังนี้
	 ที่ว่าง	 หมายความว่า	 พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือ 
สิ่งก่อสร้างปกคลุม	 หรือพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดไว้เป็น	 บ่อน้ํา	 
สระว่ายน้ํา	บ่อพักน้ําเสีย	ที่พักมูลฝอย	หรือที่พักรวมมูลฝอย	หรือ
ที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้	และให้หมายความรวมถึงพื้นที่
ก่อสร้าง		หรืออาคารที่สูงจากระดับดินไม่เกิน	1.20	เมตร	และไม่มี
หลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับพื้นดิน

	 ถอ้ยคําในข้อบญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งควบคมุอาคาร	
พ.ศ.	2544	หมวด	1	วิเคราะห์	ข้อ	(61)	(62)	ซึ่งมีถ้อยคําดังนี้
	 (61)	พืน้	หมายความวา่	พืน้ของอาคารทีบุ่คคลเขา้อยูอ่าศยั
ได้ภายในขอบเขตของอาคารหรือที่รับพื้นหรือภายในพื้นนั้น		หรือ
ภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียบด้วย
	 (62)	พื้นที่อาคาร	หมายความว่า	พื้นที่ของอาคารทุกชั้น 
ที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคาน	 
หรือภายในพื้นน้ัน	 หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนังอาคาร		
และหมายรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย
	 ประเด็นข้อสงสัยในความหมายของคําว่าพื้นที่นั้น
	 1.	 กรณีพื้นที่บริเวณชั้นระดับพื้นดินของอาคารที่เรียกว่า
อาคารใต้ถุนโล่งที่อยู่นอกเขตพื้นที่ห้องที่มีผนังปิดกั้น
	 ส่วนประโยชน์ใช้สอย	เช่น	บันได	โถงลิฟต์	โดยโครงสร้าง
ของพืน้ทีด่งักลา่วมไิดติ้ดตอ่หรือเปน็โครงสร้างเดยีวกบัอาคารหลกั		
นับเป็นพื้นท่ีอาคารด้วยหรือไม่	 (ไม่ว่าพื้นที่ในส่วนนั้นจะใช้เป็น 
ทางเดิน	ทางวิ่งรถยนต์	หรือที่จอดรถยนต์)
	 ข้อสังเกตก็คือ		จากถ้อยคําในกฎกระทรวงควบคุมอาคาร	
ฉบับที่	55	ที่มีถ้อยคําว่า		ที่ว่าง.........................................................
.........................................................................		ให้หมายรวมถงึพืน้ที่
ก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับดินไม่เกิน	 1.20	 เมตร	และไม่มี
หลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น	 คําว่าพื้นที่ก่อสร้าง
ในกฎกระทรวงข้อนี้	มุ่งหมายถึงการอธิบายคําว่าที่ว่าง	
	 คําว่าพื้นที่ก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงข้อนี้	น่าจะ
ไม่หมายถึงพื้นที่ชั้นระดับดินของอาคารใต้ถุนโล่งและลักษณะของ
โครงสร้าง	พื้นไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคาร	 ไม่อยู่ภายใน
ขอบเขตของคานหรือคานที่รับพื้นแต่อย่างใด		
	 หรือในอีกกรณีที่อาคารชั้นที่	 1	 อยู่สูงกว่าระดับดินเกิน	
1.20	 เมตร	แต่ไม่เกิน	 2.40	 เมตร	พื้นที่ใต้อาคารชั้นหนึ่งที่ไม่ว่า 
จะมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างและเข้าใช้สอยในพื้นที่นั้นได้	 
น่าจะไม่นับเป็นพื้นที่ก่อสร้าง



 

	 2.	 ในกรณีพื้นที่อาคารชั้นล่าง	 (ระดับพ้ืนดิน)	 มีพ้ืนที่ 
บางส่วนที่อยู่ใต้แนวพื้นหรือหลังคาเหนือข้ึนไป	 อยู่นอกแนวผนัง 
พื้นที่ใช้สอยในอาคารของชั้นนั้นโดยใช้เป็นทางเดินรถหรือ 
ทางเขา้ออกอาคาร	(และไมมี่ส่วนใดของพ้ืนบรเิวณน้ัน	เชือ่มตดิกับ
โครงสร้างของอาคาร	จะนับเป็นพื้นที่อาคารหรือไม่
	 ในกรณีที่จะพิจารณาคําว่า	 พื้นที่ก่อสร้างจากความตาม 
ขอ้	1	กค็อื	กรณนีีเ้ป็นกรณทีีม่พีืน้ทีป่ระกอบการทีม่ผีนงัหรอืกาํแพง
ล้อมรอบส่วนหนึ่งของพื้นที่ใต้พื้นชั้นบนและใช้เป็นทางเดินหรือ 
ทางวิ่งรถยนต์ลอดใต้อาคารเป็นบางส่วน	 มีโครงสร้างพ้ืนที่แยก
ออกจากตัวอาคารชัดเจนท้ังต่างระดับกับพ้ืนที่ใช้ประกอบกิจการ
หรือประกอบการต่างๆ	ก็ไม่น่าจะนับเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
	 3.	 จากกรณีข้างต้นทั้งสองกรณี	 ถ้าจะนับพ้ืนท่ีที่มีปัญหา
สอบถามดังกล่าวเป็นพื้นที่อาคาร	 คําถามก็คือ	 จะนับทางเดิน		 
ทางวิ่งรถยนต์	 ที่อยู่นอกแนวพื้นที่ชั้นที่เหนือขึ้นไปซึ่งมีโครงพื้น	 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	จะนับเป็นอาคารด้วยหรือไม่
	 ในความเห็นส่วนที่	3		โดยที่อาคารชุดพักอาศัยที่มิได้เป็น
อาคารใหญ่อาคารพิเศษจํานวนหลายอาคาร	 ใช้พื้นที่ใต้อาคาร
และพืน้ทีร่อบอาคาร	ในชัน้ระดบัดนิเปน็ทางเดนิเข้าอาคาร	ทางวิง่ 
รถยนต์	หรือจอดรถยนต์	จะนับเป็นพื้นที่ก่อสร้างด้วยหรือไม่		
	 หากนับเป็นพื้นท่ีก่อสร้าง	 ส่วนไหนนับเป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง	
ส่วนไหนไม่นับเป็นพื้นที่ก่อสร้าง	 เนื่องจากพื้นที่ในระดับนี้วางอยู่
บนโครงพื้นเดียวกันหรือไม่
	 หากยังนับเป็นพื้นท่ีก่อสร้างจะนับรวมอยู่ในขอบเขตที่จะ
ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมทีกํ่าหนดให้พ้ืนทีก่่อสรา้ง

ของอาคารบางชนิดบางประเภทมีพื้นท่ีก่อสร้างรวม	 (...............)			
ตารางเมตร	กันด้วยหรือไม่
	 ในส่วนที่	 4	 ความหมายของพื้นที่ต่างๆ	 ที่ขัดแย้งหรือมี
ประเด็นสงสัยก็คือ
	 ข้อที่	 1	 คําว่าพื้นท่ีในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 
มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ก่อสร้างในเรื่องของการจอดรถและทางวิ่ง
	 พื้นในกฎกระทรวงฉบับที่	 55	 เน้นคําว่าเป็นพื้นที่บุคคล 
เข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย
	 ส่วนพื้นในกฎกระทรวงควบคุมอาคาร	ความหมายว่าเป็น
พื้นของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่อาศัย	 แล้วไปขยายเพิ่มเติมในคําว่า
พืน้ทีอ่าคารวา่	พืน้ทีข่องอาคารทกุชัน้ทีบ่คุคลเขา้อยู่หรือใชส้อยได ้
ภายในขอบเขตของอาคาร
	 เพียงคําว่า	 พื้นในกฎหมาย	 2	 ฉบับ	 ก็ให้ความหมาย
ไม่ตรงกัน	 โดยเฉพาะในความหมายของคําว่า	 พื้นที่ของอาคาร		
หมายความทุกชั้นที่บุคคลเข้าอยู่และใช้สอยได้เป็นพื้นที่อาคาร		
หากพื้นที่อาคารส่วนใดส่วนหนึ่งมิใช่พื้นที่บุคคลเข้าอยู่และใช้สอย
มิได้	 จะมิใช่เป็นพื้นที่อาคาร	 จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่	 เช่น	 
ห้องเครื่อง	บ่อเก็บน้ํา
	 และเมื่อพิจารณาไปถึงคําว่า		พื้นที่ประกอบการ		กับพื้นที่
ประกอบกจิการแลว้ย่ิงกอ่ใหเ้กดิความสบัสนในความแตกตา่งของ
คาํทัง้สอง	แมแ้ต่ในตัวของคาํวา่พืน้ทีป่ระกอบการในสาํนักงานกบั
ตลาด	ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ต่างกัน	ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการใช้ 
ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ของสองประเภทก็แตกต่างกันอย่างมาก	
หากจะนับไปถึงพื้นที่ที่ใช้ในการเฉพาะกิจ	 เช่น	พื้นที่บางส่วนใน
โรงพยาบาลซึ่งแตกต่างกันในหลายประโยชน์ใช้สอยจะนับกัน
อย่างไร	พื้นท่ีห้องรับประทานอาหารหรือพื้นที่รับประทานอาหาร
ในภัตตาคารแตกต่างกับพื้นที่ในการรักษาพยาบาลหรือไม่		พื้นที่
ในสถานบันเทิงที่ให้บุคคลใช้ด้วยกัน	 เช่น	 โรงเต้นรํา	 กับพื้นที่ 
สถานบันเทิงที่กําหนดที่นั่งผู้ชม	ก็แตกต่างกันอย่างยิ่ง
	 ปัญหาของความไม่ชัดเจนเหล่านี้	 ได้สร้างความยุ่งยาก
สับสนในการพิจารณาความจําเป็นของจํานวนพื้นที่จอดรถยนต์
ตั้งแต่การออกแบบ	 การดําเนินการขออนุญาตหรือก่อสร้าง 
ที่พิจารณาแตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กบัสถาปนกิ	วศิวกร	หรอืผูป้ระกอบการมาโดยตลอด	ซึง่กร็อ้งเรยีน 
กันมายาวนาน	 แต่ก็หาได้มีผู้ที่รับผิดชอบในทางออกกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับต่างๆ	แก้ไขปรับปรุงให้ได้
	 และเมือ่นายกรัฐมนตรีมคํีาส่ังให้หนว่ยงานของรัฐเร่งออก
กฎกระทรวงตามกฎหมายต่างๆ	 ที่ผ่านความเห็นชอบของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	 ให้แล้วเสร็จใน	3	 เดือน	 ก็น่าเป็นห่วงเพราะ
เพยีงคาํจํากดัความให้ชดัเจนเฉพาะเรือ่งพืน้เร่ืองเดยีวกค็า้งคามา
ไม่รู้ว่านานเท่าใด
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองน้ีได้อ่าน 
ได้พิจารณาความเห็นในเร่ืองนี้	 จะกรุณาช่วยจัดการให้เรื่องนี้
กระจ่างชัดได้ในไม่ช้า



	 1.	ตั้งงบประมาณ	 มีงบสร้าง	 หรือต่อเติมเท่าไหร่	 ทั้งนี้ 
ต้องเผื่อค่าตกแต่งภายในด้วย	
	 2.	กําหนดสไตล์	 เป็นการกําหนดขอบเขต	 เป้าหมาย	 เพื่อ
ให้ภาพที่ต้องการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยอาจดูตัวอย่างจาก
หนังสือเกี่ยวกับบ้าน	เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
	 3.	ใส่ฟังก์ชั่นและความต้องการ	 โดยสํารวจความชอบและ
ความต้องการของสมาชิกในบ้าน
	 4.	กําหนดขนาด	ช่วยให้การออกแบบมีความชัดเจนขึ้น	โดย
กําหนดว่าบ้านจะมีกี่ห้อง	 ต้องสร้างกี่ชั้น	 ซึ่งจะทําให้เราสามารถ
วิเคราะห์หาพื้นที่ใช้สอยโดยรวมทั้งหมดได้	
	 5.	กาํหนดทศิทางของบา้น	โดยคาํนงึถงึทศิทางของแสงแดด	
และทิศทางลมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

	 กว่�จะเลือกบ้�นที่ใช่ในแบบที่ชอบ	 เร�ต้องศึกษ�
ห�ข้อมูลค่อนข้�งเยอะ	 เพื่อให้ได้แบบบ้�นที่สอดคล้อง
กับคว�มต้องก�ร	 และก�รใช้ง�นจริง	 ที่สำ�คัญตรงกับ
งบประม�ณที่มี	 ซึ่งก�รก่อสร้�งบ้�นใหม่ทั้งหลังนั้น	 
เร�ส�ม�รถประเมนิร�ค�ค่�ก่อสร�้งคร�่วๆ	เบือ้งต้นได	้

ก่อนออกแบบแปลนบ้าน และก่อสร้าง
ประเมินค่าก่อสร้าง

สำารวจความต้องการ ให้ตรงกับงบประมาณที่มี
	 หากต้องการสร้างบ้านใหม่หลังใหญ่ที่เน้นความสวยงาม	
สถาปนกิสามารถชว่ยใหบ้า้นของเราสวยงามและมสีไตล์ได	้	แตถ้่า
เปน็บ้านหลงัเลก็ๆ	เรากส็ามารถออกแบบบา้นดว้ยตนเองครา่วๆได	้
โดยให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้งาน	 งบประมาณ	และพื้นที่สร้าง	 
ที่รองรับกับอนาคตได้

เปิดความรู้คู่ช่าง กับ กอง บก.14



	 ร�ค�ประเมินน้ี	 ส�ม�รถประเมินได้ท้ัง
สูง	กล�ง	ต่ำ�	ห�กบ้�นที่ก่อสร้�งเลือกใช้วัสดุ
เกรดดี	 ก็เลือกร�ค�ประเมินสูงและห�กบ้�น
มีโครงสร้�งซับซ้อน	หรือมีดีไซน์พิเศษ	ร�ค�
ก็อ�จจะแตกต่�งจ�กท่ีประเมินไว้น้ี	 ซึ่งต้อง
ปรึกษ�กับสถ�ปนิก	และผู้รับเหม�ร่วมด้วย

ตัวอย่างการคำานวณ

นำาประเภทบ้าน/อาคารท่ี 
ตอ้งการสรา้ง คณูกับ ขนาด 
พ้ืนท่ีใช้สอย ก็จะได้ราคา 
ที่ประเมินเบื้องต้น

รูปแบบบ้านน่าสนใจ สถาปัตยกรรมใหม่ในอนาคต

 • แบบหวนคนืสูธ่รรมชาตอิยา่งย่ังยนื คอืแบบบ้านในอนาคต
ที่จะดึงเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้	 เช่น	 ติดแผงโซล่าร์เซลล์ 
รับแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้	 ดังนั้นการสร้าง
หลังคาจึงต้องพิจารณาเลือกแบบหรือลักษณะที่สามารถรองรับ 
ในการติดตั้งต่อเติมในอนาคตได้ด้วย	
 • แบบก้าวล้ำาสมัยใหม่ เน้นงานระบบ	 เช่น	 มีระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ	เพื่อลดการใช้พลังงาน	เช่น	มีระบบเปิด-
ปิด	อัตโนมัติ	เมื่อเดินผ่าน	ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย

ประเมินราคาค่าก่อสร้าง 
	 จะต้องทราบขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย	 โดยนําขนาดกว้างและขนาดยาวของพื้นที่มาคูณกัน	 แล้วนํามาคํานวณกับราคาก่อสร้าง	 
โดยจะคิดเป็นตารางเมตร	
	 ตัวอย่างเช่น	บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว	ตารางเมตรละ	10,400-13,500	บาท	นําค่าก่อสร้างมาคูณกับขนาดพื้นที่ใช้สอย	ก็จะได้ราคา
ก่อสร้างโดยประมาณ	

ราคาประเมินค่าก่อสร้าง

ประเภทบ้าน/อาคาร

บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว

บ้านเดี่ยวไม้ใต้ถุนสูง

บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว

บ้านเดี่ยวตึก	2-3	ชั้น

บ้านแฝดชั้นเดียว

บ้านแฝด	2-3	ชั้น

ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว

ทาวน์เฮ้าส์	2-3	ชั้น	กว้าง	4	เมตร

13,500

15,100

15,000

15,000

13,100

11,500

10,400

11,000

20

20

50

50

50

50

50

50

5%

5%

2%

2%	

2%	

2%	

2%	

2%

12,000

13,700

13,100

12,300

11,500

10,300

9,400

9,200

10,400

13,000

11,500

10,600

9,700

8,800

7,900

7,800

สูง
อายุ (ปี) ค่าเสื่อม/ปี

กลาง ตำ่า

ราคาก่อสร้าง/ตารางเมตร

กำ�หนดโดยมูลนิธิประเมินค่�ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อัพเดตล่�สุดเดือนพฤษภ�คม 2558



บ้านปูน
สร้างลูกเล่นให้กับผนัง

	 ผนัง	 นับเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของบ้�น	 
โดยเฉพ�ะผนังโชว์เนื้อแท้ของอิฐมอญ	หรือปูน	ทั้ง
แนวโมเดิร์นคล�สสิก	หรือแนวคันทรีที่ล้วนแต่ใช้ปูน
เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ	

บ้านสวยแต่งเอง16

สวยมีเสน่ห์



เปลี่ยนฉากใหม่ให้สวยด้วยลายผนัง
 ผนัง เป็นส่วนท่ีมีพ้ืนที่มากที่สุดในบ้าน	 ที่สามารถเปล่ียนสีสัน	
ลวดลายได้หลากหลายไม่ว่าจะติดวอลล์เปเปอร์	 ที่ให้ทั้งความสวยงาม
และยังปกปิดรอยตําหนิของผนัง	หรือแม้แต่การทาสีผนังลวดลายต่างๆ	
ก็จะทําให้ห้องดูโดดเด่นด้วยลูกกลิ้งสี	อาทิ ลายฟันปลา ลายหกเหลี่ยม 
ลายเส้นตรงแนวนอน ลายข้าวหลามตัด	 หรือจะนําของตกแต่งมาติด	 
หรือแขวนให้ผนังธรรมดาดูน่าสนใจไปด้วยไอเดียต่างๆ	ที่สะท้อนตัวตน
ของเจ้าของบ้าน

เตรียมผนังก่อนสร้างงานศิลปะแห่งสีสัน 
บนผนังสวย
 เตรียมพื้นผิว ใช้น้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กําจัดคราบมัน 
คราบขดูปนูเกา่ออกใหห้มด	ใช้กระดาษทรายขัดเพ่ือให้ผวิเรยีบเสมอกนั
 งานฉาบ พรมน้ําที่ผิวคอนกรีตให้มีความชื้นก่อนฉาบทุกครั้ง	 
หากผนังเป็นหลุมให้อุดซ่อมแซมจนผิวเรียบเสมอกัน	 จากนั้นปล่อยให้
แห้งสนิท	1-2	วัน
 ทาสีรองพื้น ก่อนทาสีจริง	 เพ่ือให้สียึดเกาะกับพ้ืนผิวได้ดีและ
ป้องกันความเสียหายจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพ้ืนผิว
คอนกรีต
 ทาสี ทาสีผนัง	ด้วยเฉดสีตามต้องการ	2-3	เที่ยว

เทคนิคการสร้างสีสันลวดลายให้ผนัง
	 เทคนิคการทาสีสลับลายด้วยลูกกลิ้ง	 ให้จุ่มสี	 1	ครั้ง	
ตอ่การทา	1	ครัง้	หากผนงัสงูมากใหท้าทลีะครึง่ผนัง	เมือ่ทา
ได	้3	ลกูกลิง้	จงึเริม่เกลีย่สใีหเ้รยีบเสมอกนั	บรเิวณทีท่ายาก 
ตรงขอบผนังให้ใช้แปรงจุ่มสีค่อยๆ	ทา	 โดยห้ามทาลากใน
แนวตรง	จากนัน้จงึกลิง้ลายดว้ยการใชแ้ปรงลากสลับไปมา
 ข้อดี หากไม่ชอบลายที่ทา หรือใช้ไปสักพักแล้ว 
อยากเปลี่ยนลายใหม่ สามารถทาสีทับได้เลย 
 ซ่อมสีด้วยเทคนิคการสแตมป์สี หากลายเลอะ	 ให้
ทาสีพื้นในบริเวณที่ต้องการซ่อม	 โดยให้กว้างพอที่ลูกกล้ิง
จะกลิง้ลายได	้ปล่อยใหสี้แห้งสนทิ	แล้วจงึกลิง้สีใหม	่โดยให้
ระวงัการตอ่ลาย	อาจจะหากระดาษมารองรบักบัจดุเชือ่มตอ่
ของลายก่อนในขณะที่ซ่อมลาย	เพื่อป้องกันลายเปื้อน

 ภาพตัวอย่างลายต่างๆ

มีคุณภาพและคงทน
พื้นผิวปูนใหม่ รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่ เพื่อปรับสภาพ 
พื้นผิวคอนกรีตใหม่ และชิ้นงานต่างๆ ที่มีค่าความเป็นด่างสูง 
ช่วยเพิ่มการกลบพื้นผิวที่ดีเยี่ยม 

TIP

การเคลือบผิวงานฉาบที่สมบูรณ์ สามารถทดสอบ
ได้ง่ายๆ โดยหลังจากฉาบเสร็จแล้ว ให้ลองสาดน้ำา 
ลงบนผิว หากน้ำาเป็นลักษณะเหมือนกลิ้งบนใบบัว  
แสดงว่าเป็นการเคลือบที่สมบูรณ์ แต่หากสาดน้ำา
แล้วเปียก แสดงว่าเป็นการเคลือบที่ไม่สมบูรณ์

พื้นผิวปูนเก่า  รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า  
เพ่ือเคลือบผนังปูนสีเก่าที่เสื่อมสภาพเป็น
ฝุ่นผง หรือหลุดลอกให้กลับมามีสภาพดี 
ช่วยเสริมการยึดเกาะกับสีทับหน้าได้อย่าง

	 ก�รที่จะท�สีบ้�นให้สวยและทนน�น	 ก็ต้อง
เริ่มจ�กก�รเลือกใช้คอนกรีตที่มีคุณภ�พ	 สีที่ 
ได้ม�ตรฐ�น	 และลวดล�ยท่ีเข้�กับคอนเซ็ปต์บ้�น	 
ที่เหลือก็ตกแต่งบริเวณให้สวยง�มและน่�อยู่ยิ่งขึ้น



เปิดมุมมอง 	 ของบ�งอย่�งมีคว�มเหมือนกันและยังถูกสร้�งม�คู่กัน	อย่�งเช่น	
ตะเกียบ	 ในขณะท่ีบ�งอย่�งแตกต่�ง	 แต่ถูกจับม�ให้ใช้ง�นคู่กันอย่�ง 
ช้อนกับส้อม	แต่ทั้งสองอย่�งต่�งก็เอื้อประโยชน์ต่อกันเป็นอย่�งดี	
	 บ�งทีเร่ืองเล็กๆ	 น้อยๆ	 ในชีวิตประจำ�วันเร�ก็อ�จไม่ทันได้คิด	 และ
มองข้�มไปบ้�ง	 แม้แต่เร่ืองก�รใช้สีในชีวิตประจำ�วันเร�ก็อ�จละเลย	 โดย
ลืมไปว่�พลังของสีต่�งๆ	 เป็นตัวกำ�หนดอ�รมณ์ของเร�ได้	 ซึ่งห�กเร� 
รู้จักหลักก�รเลือกสีที่ถูกโฉลกม�ใช้กับที่อยู่อ�ศัย	 ก็จะได้ประโยชน์
ม�กกว่�ได้บ้�นสวย

ต้องเลือกสี
ให้ถูกโฉลกกับวันเกิด

เริ่มต้นชีวิตจากบ้านที่ดี 
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สีห้องนอนที่ถูกโฉลกกับวันเกิด
	 ภายในบ้านแต่ละหลังย่อมมีผู้อยู่อาศัยกันหลายคน	ซึ่งการทาสีภายนอกอาจเลือกสีตามเจ้าของบ้าน	หรือผู้นําครอบครัวเป็นหลัก	
ส่วนห้องต่างๆ	อย่างเช่น	ห้องนอนก็สามารถเลือกสีที่ถูกโฉลกกับเจ้าของห้องได้

โฉลกสีห้องนอน
  เคล็ดลับ
วันอาทิตย์ ควรใช้สีขาว	สีควันบุหรี่	หรือสีเทา	 ควรตกแตง่ผา้มา่นสขีาวมลีกูไม	้เสรมิดวงชะตาใหอ้ยูร่ม่เยน็เปน็สขุ
วันจันทร์ ควรใช้สีครีม	สีเหลืองนวล	สีเขียวอ่อนปนขาว	 เลี่ยงการใช้สีสด	เพราะจะทําให้รู้สึกรุ่มร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุข
วันอังคาร ควรใช้สีเขียว	หรือสีฟ้าอ่อน	 สีโทนอ่อนๆ	จะช่วยให้รู้สึกสบายใจ	สงบ	และมีสมาธิขึ้น
วันพุธ	ควรเลือกสีชมพู	สีเขียวอ่อน	สีเทา	สีขาว	สีขาวนวล	 ประดับด้วยแจกันดอกไม้หลากสีสัน	จะทําให้มีสมาธิมากขึ้น		
วันพฤหัสฯ ควรเป็นสีส้มอ่อน	สีพีช	สีฟ้าอ่อน	สีเหลืองครีม	สีขาว	 โทนสีอ่อนจะช่วยสร้างความสุขกายสบายใจ	และช่วยให้อารมณ์ดี	
วันศุกร์ ควรเป็นสีเขียวอ่อน	สีพีช	สีขาว	 ประดับโคมไฟดวงใหญ่	เพื่อเสริมดวงชะตา	
วันเสาร์ ควรเลือกโทนสีอ่อนๆ	สีเขียวอ่อน	สีควันบุหรี่	สีขาว	 เลือกเฟอร์นิเจอร์หลากชนิดมาแต่งห้อง	 เพื่อเสริมดวงชะตาด้าน 
	 	 	 ต่างๆ



เลือกสีบ้านให้ถูกโฉลก อยู่แล้วมีความสุขเรียกทรัพย์เรียกโชค

วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

นิสัย

เป็นคนที่จริงจังกับชีวิต	 มีความมุ่งมั่น
ต้ังใจ	 และรักสงบ	 เสริมบารมียิ่งข้ึน
ด้วยสีแดง

รักสงบ	ไม่ชอบความวุ่นวาย	สีถูกโฉลก
คือสีอ่อนๆ	ช่วยเสริมเสน่ห์

เป็นคนค่อนข้างใจร้อน	 สีที่ถูกโฉลก 
จึงควรเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบและ 
อบอุ่น

มักเป็นคนใจร้อน	 จึงควรเลือกสีที่จะ
เสริมดวงชะตา	 ให้เกิดความสงบ	 และ
อบอุ่น	ทําให้ผู้มาเยี่ยมเยือนรู้สึกดี	

มักเป็นคนรักสันโดษ	 ชอบความสงบ	
ควรเลือกกลุ่มสีที่เป็นธรรมชาติ	 จะ
ทําให้รู้สึกสุขกายสบายใจ

รักอิสระ	 มักมีบ้านหลายหลัง	 สีที่ถูก
โฉลกจะเป็นสีอ่อนๆ	ทําให้รู้สึกสงบสุข	
และอบอุ่น

มักมีความกังวลใจ	 และมีบ้านหลาย
หลัง	 ห้องในบ้านควรมีหลายสี	 และมี
เฟอรน์เิจอรต์กแตง่	เพือ่เสรมิดวงชะตา
ให้คนในบ้าน

เคล็ดลับ

ควรอยู่อาศัยในบ้านไม้	จะเสริมดวง 
ให้เกิดความสําเร็จ	มีคนรักใคร่	นับหน้า 
ถือตา	และเป็นที่เคารพยําเกรง

ทาประตูบ้านสีทอง	 จะช่วยส่งเสริม
ส่งชีวิตมากขึ้น

เลือกสีโทนเย็นเป็นหลัก	 จะช่วยให้
รู้ สึกผ่อนคลาย	 ดับความรุ่มร้อน
ในใจ

ตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น	ผสมกลิ่น
อายตะวนัออก	เพือ่เสริมความเจริญ
รุ่งเรือง	 เสริมชะตาบารมีให้ผู้คน 
นับหน้าถือตา

หากเป็นบ้านไม้จะช่วยเสริมดวง
ชะตา	 ทําให้คนในบ้านเกิดความ
อบอุ่น	รู้สึกปลอดภัย

เลือกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งที่เป็น 
สีโทนอ่อนจะช่วยเสริมสง่าราศี	 และ
เสริมดวงชะตา

ห้ามใช้สีฟ้า	 หรือสีน้ําเงิน	 เพราะจะ
ทําให้เกิดความร้อนรุ่ม	ไม่สงบ

สีทาภายนอกที่ถูกโฉลก

เลือกโทนสีที่สว่างอย่างสีแดง	 หรือ
สีขาวสดใส

ใช้ สี เห ลืองอ่ อนๆ 	 สี เ ขี ยว อ่อน	 
สีฟ้าอ่อน	สีครีม	สีเงิน	

ควรใช้สีเทา	สีฟ้าอ่อน	สีเขียวอ่อน

พุธกลางวัน	 เลือกใช้สีฟ้า	 สีแดง	 
สีแสด	สีดํา	สีขาว
พุธกลางคืน	 ควรเป็นสีเข้ม	 สีเทา	 
สีภายในเลือกสีชมพู	 สีเทา	 สีเขียว
อ่อน	และสีขาวนวล	

สีทาบ้านควรเป็นสีพื้น	 สีโทนเอิร์ธ	 
สีน้ําตาลอ่อน	สีส้มอ่อน	สีครีม	สีพีช

สีขาว	 สีควันบุหรี่ 	 หรือสีส้มอ่อน	 
สีเขียวอ่อน

ควรเลือกสีอ่อนๆ	 เช่น	 สีควันบุหร่ี	 
สีขาว	 เลือกใช้สีเขียวอ่อนจะดีที่สุด	
ทั้งภายในและภายนอก

ห้องนอนควรเป็นสีอ่อนๆ และเย็นตา 
แตกต่างจากสีห้องอื่น
ถ้าสีเดียวกันหมดจะให้พลังนิ่ง 
ทำาให้ชีวิตเป็นไปอย่างไร้จุดหมาย

		 ก�รเลือกสีท�บ้�นที่สวยถูกใจ	 ช่วยให้บ้�นโดดเด่นดูสวยง�มน่�มอง	 สีที่ถูกโฉลกจะย่ิงเสริมสิริมงคล	 
ช่วยเสริมดวงชะต�	และนำ�โชคล�ภทรัพย์สินม�สู่เจ้�ของบ้�นและผู้อยู่อ�ศัยด้วย



บ้านหลังสวน20

	 นำ้�	 เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเติมเต็มสวนให้มีคว�มสมบูรณ์	 
เสียงนำ้�	ยังช่วยให้เกิดสม�ธิและคว�มสดชื่นมีชีวิตชีว�	ซึ่งเร�ส�ม�รถ
นำ�เข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของสวนในบ้�นได้	

สร้างสมดุลสวนสวย
“สวนน้ำา”

เพิ่มความมีชีวิตชีวา
ด้วย

ชุ่มชื่นอย่างผ่อนคลายในบ้านสวนน้ำา
	 เสียงในสวน	 ที่ถึงแม้จะเป็นเพียงสวนน้ําขนาดเล็ก	 แต่ช่วยสร้างสุนทรีทั้ง 
ภาพและเสียงของสวนน้ําให้แก่คนในบ้านและแขกคนสําคัญได้	 การสร้างสวนนํ้า
ขนาดเล็กในบ้านนั้นทําได้ไม่ยากเพียงกําหนดขนาด	 ตําแหน่ง	 และองค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่	

 บ้านมีพ้ืนที่น้อยสามารถทำาสวนน้ำาริมรั้วก็ได้ เช่น ทำาสวนน้ำาโมเดิร์น
เน้นเส้นสายกราฟิก โดยให้มีน้ำาพุ่งจากผนัง ถ้าบ้านสมัยใหม่ควรเลือก
บอ่น้ำารูปทรงเรขาคณิตเรียบงา่ย ใชน้้ำาพหุรอืน้ำาตกทีไ่ม่ซบัซอ้น ใชพ้รรณไม ้
ที่มีรูปทรงใบดูเรียบนิ่ง ชัดเจน ถ้าเป็นบ้านไม้ บ้านทรงไทย ใช้การเล่น
ระดบัของน้ำาตกทีม่รูีปร่างอสิระตามธรรมชาต ิใชพ้รรณไมท้ีม่ดีอกกลิน่หอม 
ตกแต่งรูปปั้นเครื่องปั้นดินเผา

บ่อน้ำาผุด
เหมาะกับสวนขนาดเล็ก
	 การออกแบบสวนนํ้าในพื้นที่ขนาดเล็ก	 
ควรเนน้รปูแบบทีเ่รยีบงา่ย	ไมม่เีส้นสายซบัซอ้น	 
ไม่มีก้อนหินขนาดใหญ่มาสร้างความอึดอัด 
ทางสายตาซึ่งควรสร้างให้เหมาะกับขนาด 
ของพื้นที่	 หากไม่อยากก่อสร้างด้วยคอนกรีต 
ใหม่	 ก็เลือกใช้แค่ภาชนะโอ่งน้ําผุดเล็กๆ	 
แล้วทําอ่างรับน้ําซ่อนไว้ที่ใต้กระถางเล็กๆ	
เพียงเท่านี้ 	 ก็สามารถสร้างความสุขและ 
ความผ่อนคลายได้แล้ว	

  ออกแบบแปลนสวนให้ชัดเจน 
  เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ 
และสวยงาม มีการระบายอากาศ หรือมี
ลมพัดผ่านเพื่อถ่ายเทความชื้นได้  

TIP



การจัดสวนน้ำา
 การจดัสวนน้ำา เปน็การนาํธรรมชาตขิองไมห้ลายพนัธุม์าไว้
ภายในหรือบรเิวณบา้น	ซึง่มรีายละเอียดมากกวา่การปลูกตน้ไม้ใน
กระถางเดี่ยวๆ	ดังนั้น	จึงต้องเตรียมการตั้งแต่ต้น	เพื่อลดปัญหา
เรื่องการจัดสวนและการดูแลรักษา		
 • สำารวจพื้นที่ ดูแนวท่อประปา	ท่อสายไฟ	บ่อเกรอะ	บ่อซึม
ก่อนกําหนดพื้นที่สวนน้ํา		
 • ดแูสงสวา่ง วางตาํแหน่งทีแ่สงส่องเข้าถึง	หรอืหมัน่เปล่ียน
หมุนเวียนนําต้นไม้ออกไปรับแสงแดด	
 • วางตำาแหนง่พ้ืนที ่บรเิวณนัน้ตอ้งรองรบัน้าํหนกั	ความชืน้	
และการรั่วซึมได้ดี
 • การระบายน้ำา ควรมีท่อระบายน้ําในบริเวณใกล้เคียงกัน	
เพื่อให้น้ําที่ใช้รดต้นไม้ระบายได้สะดวก
 • กนัความช้ืน ฉาบผิวหน้าบรเิวณสวนน้าํด้วยซเีมนตขั์ดมนั
ผสมน้ํายากันซึม	แล้วปูพลาสติกกันซึมอีกชั้นหนึ่ง	

ขั้นตอนการจัดสวนน้ำาขนาดย่อม
 ทำาฮารด์สเคปหากทำาเปน็แบบมบีอ่น้ำา ควรขดุดนิและ
เตรยีมงานโครงสรา้ง อยา่งตอกเสาเขม็ผูกเหลก็ทำาฐานบอ่ 
แล้วเทปูนก่อสร้างบ่อ และควรฉาบปูนทิ้งให้แห้งสนิท
 ปรับพ้ืนที่รอบบ่อ ย่อยและปรับหน้าดินให้เรียบ
เสมอกัน มีความลาดเอียงไปยังแนวท่อระบายน้ำา อัดดิน 
ให้แน่น รดน้ำาให้ชุ่ม ทิ้งค้างคืนให้ดินยุบตัว บริเวณที่จะปู
แผ่นทางเดินหรือปลูกหญ้าควรโรยทรายให้หนาประมาณ 
1-2 เซนติเมตร 
 คดัเลอืกใชพ้รรณไม ้เตมิเตม็ความสมบรูณ์ดว้ยต้นไม้ 
บริเวณริมบ่อ มีเนินสูงต่ำาเล่นระดับเพื่อสร้างเสน่ห์ ใช้ 
ต้นไม้เล็กให้มาก ใช้ต้นไม้ใหญ่ให้น้อย

 รูปแบบสวนน้ำามีทั้งแบบก่อสร้างขึ้นเป็นอ่างน้ำา บ่อ
ใส่น้ำา โอ่งใส่น้ำา หรือแม้แต่ น้ำาตก น้ำาผุด น้ำาพุ่ง ที่ต้องมี
ระบบหมุนเวียนน้ำาเข้ามาช่วย
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สร้างบุญกับลานเพลินซีแพค
รักษ์โลก

	 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้�ง	 จำ�กัด	 
หรอื	“CPAC”	ในเอสซจี	ีซเิมนต-์ผลติภณัฑ์ก่อสร้�ง	 
(SCG	Cement-Building	Materials)	เดินหน้�จัด 
กิจกรรม	“ลานเพลนิซีแพค หน่ึงลา้นตารางเมตร”  
ต้ังเป้�ปี	 2559	 ร่วมสร้�งคว�มดีตอบแทนสังคม	
เนรมิตพ้ืนที่แห่งคว�มสุขด้วยก�รสร้�งล�นเพลิน
ซีแพค	ให้ครบ	500,000	ต�ร�งเมตร



 	 โครงการ	 “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร”	 ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี	 2554	 เป็นการนําคอนกรีตที่เกินจากการจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
นํากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต	 เพื่อนําไปทํากิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น	 “ลานเพลิน”	 หรือลานอเนกประสงค์	 ลานกีฬา	 
สนามเด็กเล่น	ทางเท้า	พื้นที่สาธารณประโยชน์	ทางเดินเท้า	โต๊ะและเก้าอี้	ให้กับชุมชน	วัด	และโรงเรียน
	 จึงนับเป็นโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเอสซีจี	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการ 
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่	5	โดยนําแนวทางการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ	และมุ่งใส่ใจในสิ่งแวดล้อม	ขณะเดียวกันกิจกรรม
ดังกล่าวยังช่วยสร้าง	Employee	Engagement	 เป็นการปลูกจิตสํานึกด้าน	CSR	ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่คนซีแพค	ตลอดจน
เป็นแบบอย่างของความเกื้อกูล	 เชื่อมโยง	ชุมชน	ลูกค้า	และซีแพค	ตามแนวทาง	CSR	ของเครือเอสซีจี	ที่ช่วยให้สังคมดีขึ้น	 เป็นสังคม 
ที่เข้มแข็งและน่าอยู่
	 นอกจากนี้	 ซีแพคยังได้ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม	มุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ	 โดยได้รับการรับรองระบบครบทุกมาตรฐาน	 อาทิ	 ระบบการบริหารงานคุณภาพ	 ISO	 9001,	 ระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม	 ISO	 14001,	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มอก.18001	 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025



 เรื่อง
โครงสร้างสำาเร็จ

...เสร็จเป็นบ้านดีอย่างไร

ช่างคิด กับ อ.สำ�เริง24



	 ปัจจุบัน...บ้านและการก่อสร้างเป็นแบบสําเร็จรูปมากมาย	
บางทีก็เป็นบ้านหรืออาคารที่ไม่มีเสา	บางทีก็ยกมาเป็นชิ้นๆ	แผ่น...
บางอาคารก็ยกมาเป็นแผงๆ	 เรียกว่ามีมากมาย	 รวมทั้งมีคําถาม
มากมายที่มาถึงผม...มันทนทานหรือ	 มันดีหรือ	 มันแข็งแรงหรือ	
เรียกว่ามีคําถามและข้อข้องใจอย่างมาก...ว่าโครงสร้างสําเร็จ	 
ที่หล่อมาจากโรงงานมันดีอย่างไร
	 ปัจจุบัน...บ้านสําเร็จ	 โครงสร้างสําเร็จ...อาคารสําเร็จรูป 
มีมากกว่า	 60	 ระบบและมีตามมามากข้ึนๆ	 ด้วยเหตุผลว่า 
เทคโนโลยกีารก่อสรา้งเจรญิข้ึน	วสัดตุา่งๆ	ทีน่าํมาเปน็องคป์ระกอบ 

 เรื่อง
โครงสร้างสำาเร็จ

...เสร็จเป็นบ้านดีอย่างไร

อาคารมีมากขึ้น	 คอนกรีต...ที่ใช้ในการก่อสร้างมีการพัฒนา 
มากขึ้น	
	 บ้ านและอาคารจึ งมุ่ งหน้ าพัฒนาให้ เป็นระบบ
อุตสาหกรรม...คือทําการผลิตชิ้นส่วนที่โรงงานเป็นหลักแล้ว 
นําไปประกอบที่หน้างาน	 เรียกว่าเอาที่ยากๆ	 ทําช้าๆ	 ไปทํา 
ที่โรงงานชิ้นส่วนบางชิ้น	 มีการทําซ้ําๆ	 กัน...ทําให้ประหยัดค่า
ก่อสร้าง	ทีนี้มาถึงคําถามว่า	ที่เอาชิ้นส่วนมาต่อๆ	กันที่หน้างาน
แล้วมันจะแข็งแรงทนทานหรือ...มันจะดีกว่าหล่อในที่แบบเดิมๆ	
หรือ...แล้วมันไม่แพงกว่าเดิมหรือ
		 คําตอบคือ...ทุกๆ	 ระบบการก่อสร้าง	 ไม่ว่าจะหล่อในที่
หรอืทาํมาสาํเรจ็	จะอยูภ่ายใตห้ลกัการวศิวกรรมเดยีวกนั	มคีวาม
ปลอดภัย	ทนทานแข็งแรง	 และเมื่ออาคารถูกผลิตมาเป็นระบบ 
อตุสาหกรรมทีเ่ปน็ชิน้ส่วนซํ้าๆ	กนั	ราคากจ็ะลดลง	อนาคตระบบ
สําเร็จรูปจะเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างมากขึ้น	 การก่อสร้าง
อาคารและบ้านต่างๆ	 จะเร็วมากข้ึน	 ราคาจะลดลง	 และความ
เขา้ใจตา่งๆ	ของระบบการกอ่สร้าง...ทีเ่ป็นระบบสําเร็จรปูจะเขา้ใจ
กันมากขึ้น	 เพราะด้วยระบบข่าวสารข้อมูลที่มาจากแหล่งความรู้ 
ต่างๆ	 มากมาย	 แล้วทุกท่านก็จะหายระแวงแคลงใจกับระบบ
อาคารสําเร็จ	ทีเ่สร็จเปน็บา้นซะท.ี..ขอให้มีความสขุกบับา้นสําเร็จ
ทุกๆ	ระบบที่ทุกท่านได้เจอะเจอนะครับ



	 หลายคนวาดฝันว่า	 พออายุ 
เทา่นีอ้ยากมบีา้นแบบนี.้..อยากมคีอนโด 
แบบนี้	 พออายุมากขึ้นก็จะมีความคิด
เปล่ียนไป	 เพราะวิถี ชีวิตของคนไม่
เหมือนกัน...บางคนอาจชอบกระท่อม
ปลายนาหลังคามุงจาก	 บางคนชอบ
บ้านใต้ถุนสูงๆ	 โล่งๆ	 บางคนชอบบ้าน 
 

มีบ่อน้ํา	 มีผักสวนครัวรั้วกินได้...บาง
คนชอบบ้านอยู่ทุ่งโล่งๆ...เขาบอกกันว่า
เรื่องนี้ไม่มีสูตรสําเร็จ	 อายุเราจะเท่าไร
ไม่สําคัญ	 ขอให้เราได้บ้านที่ชอบ	ที่เชื่อ	 
และสุดท้ายจะใช่เลย	 ความสุข	 ที่มีบ้าน 
ตามใจเรา	 แม้แต่กระท่อมปลายนา 
หลังคามุงจาก	ก็มีความสุขอยู่ได้	เพราะ
เราชอบ	 เราเชื่อว่าบ้านแบบนี้แหละ	
และสุดท้ายจะใช่เลยทีเดียวเชียว	 แค่ 
ชงกาแฟ	 มายืนจิบกาแฟริมหน้าต่าง
หัวใจก็ยิ้มได้แล้ว	 นี่คือบ้านแห่งความ
สุข	 สักวันทุกคนจะเจอ	และจะพยายาม
หามัน	 โดยเฉพาะท่านที่มีอายุมาก
ขึ้น	 จะเข้าใจว่า	 ท่านยังต้องการบ้าน	
อีกแบบที่มีอยู่ในใจมานาน...จะเลือก
แบบไหนดีก็ต้องถามตัวเอง	 อะไร
ที่ชอบ	 และเก็บฝังลึกไว้ในใจ	 แล้ว
วันหนึ่งได้มา	 วันนั้นแหละจะร้อง...
ว่าโอ้ว...ใช่เลย	 เพราะวิถีชีวิตของคน
ต่างกัน	 ตามประสบการณ์ชีวิต...ถึง
แม้ว่าวันนี้เราจะอยู่คอนโด	 ที่อยู่ใกล้	
รถไฟฟ้า	 ก็ยังไม่ใช่	 ในชีวิตจริงของเรา	

บ้านกับอายุของคน...เลือกบ้านแบบไหนดี

เป็นแค่ความสะดวก	 แต่ไม่เป็นความสุขอย่างที่ใจเราต้องการ	 บางคน	 ชอบสะสม 
แต่ของเก่าๆ	 มาเก็บเอาไว้	 เห็นอะไรที่ไหนเป็นต้องจัดมาเก็บ...นั่นคือ	 อาการเริ่มต้นของ 
ความชอบที่เป็นส่วนตัว	 และมันคือความสุขที่ไปเทียบกับใครไม่ได้	 พอถึงจุดหนึ่งในชีวิต	 
เขาได้ทําครบในสิ่งที่อยู่ในใจ	ตามความชอบความเชื่อ	 แล้วสุดท้ายก็จะมีคําตอบว่าใช่เลย...	
ฉะนั้น	จงเลือกบ้าน	ที่มีครบ	ตามที่ใจเราต้องการ	แล้วเราจะมีหัวใจที่ยิ้มได้ตลอดเวลา






