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สวัสดีครับ

	 จุดเริ่มต้น...มักมีจุดเชื่อมไปสู่ปลายทางเสมอ	 การเริ่มต้นทำาอะไรสักอย่าง	 ถ้าได้เริ่มต้นเร็ว	 โอกาสที่จะนำาไปสู่การบรรลุผลก็เร็วขึ้น		
หากจะผิดพลาดไปบ้างเรายังกลับไปสู่การเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง...	

		 มีคำากล่าวว่า	 “คนเราจะมี	 10	 ปี	 ได้กี่ครั้ง”	 ในขณะที่บางคนอาจคิดว่า	 “ปีใหม่ไม่ได้มีแค่หนเดียว”	 แต่ถ้าลองเอาวันเริ่มต้นปี
เป็นปีแห่งการตั้งต้นใหม่	 หรือทำาเป้าหมายใหม่ๆ	 ผลของการได้เริ่มต้นในวันนี้ย่อมทำาให้บังเกิดผลในวันข้างหน้า	 แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ		
มันจะค่อยๆ	ยิ่งใหญ่หรือกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสักวัน

	 ฝากส่งกำาลังใจให้ทุกท่านในวันที่มีลมหนาวมาเยือนฉบับนี้	 ทีมงานพาขึ้นเหนือไปสัมผัสกับบรรยากาศสายลมหนาวพร้อมพูดคุย	
กับช่างไทยใน	 Talk in Site	 พร้อมนำาสาระความรู้สำาหรับช่างไทยมากกันเช่นเคย	 Smart Home	 พาไปดูการถอดแบบค้ำายันโดยไม่ทำาให้
ผิวคอนกรีตเสียหาย	 Working Room	 พาไปดูแบบหน้าต่างและประโยชน์การใช้งานเพื่อนำามาสร้างจุดเด่นให้บ้านสวย	 Smart Money 
นำาเสนอการบริหารต้นทุนให้มีกำาไร	 The Room	 ไปดูการสร้างเสน่ห์ลวดลายให้ผิวผนังจากลายไม้ธรรมชาติ	 Guide Idea	 นำาเสน่ห์ที่ไม่เคย
ลืมเลือนของอิฐมอญมาฝาก Green Garden ชวนคนรักธรรมชาติมาทำาสวนรีสอร์ทในบ้าน	 Fortune Zone	 พาไปดูวิธีการเลือกทำาเลธุรกิจ
และที่อยู่อาศัยตามหลักชัยภูมิที่ดี	

	 แม้วันเวลาเปลี่ยน	 จะมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลง	 แต่บางอย่างยังคงเดิมไม่เปลี่ยนไป	 และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไป	 นั่นคือ	
การดูแลเอาใจใส่และการให้บริการที่เข้าใจถึงลูกค้า	ส่วนผลของการทำาธุรกิจการค้าก็ขอให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดียิ่งๆ	ขึ้นไปครับ...

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยรัก
	 	 	 	 	 คู่บ้าน คู่ช่าง
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คู่บ้าน คู่ช่าง

พิธีมอบร�งวัล CSR-DIW
	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 จัดพิธีมอบรางวัล	 “โครงการ
สง่เสรมิศกัยภาพโรงงานมุง่สูก่ารพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”	โดย	ดร.อรรชกา สีบุญเรือง	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ให้
เกยีรตเิปน็ประธานในพธิ	ีซึง่	CPAC	ไดเ้ขา้รว่มโครงการนีม้าตัง้แตป่	ี2557	ผา่นโครงการ	
CSR-CIW	 for	 Beginner	 อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบ	
ต่อสังคม	และรางวัล	CSR-CIW	Award	ที่โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ	CPAC	ได้รับใน	
ครัง้นี	้มจีำานวน	11	โรงงาน	ภายในงานยงัไดเ้ขา้รว่มจดันทิรรศการแสดงผลการดำาเนนิงาน	
ของ	 CPAC	 ร่วมกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมอื่นให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม		
ณ	ห้องแกรนด์ฮอลล์	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

	 คณุธปิไตย ระกำาทอง	ผูจ้ดัการ	CPAC	ภาคใต	้(5)	
นำาทีมงานเปิดตัวรถปั๊มคอนกรีตคันแรกของ	 ผรม.		
เพชรสมบตั	ิโดยเชญิผูแ้ทนจำาหนา่ยในพืน้ทีเ่ขา้รว่มงาน	
ที่สำานักงานภาคใต้	 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ	
การใช้งาน	 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานจาก	
เครนเป็นรถปั๊ม	 CPAC	 โดยมีการจัดกิจกรรมขบวนรถ	
แหป่ระชาสมัพนัธ	์ทัง้ในเขต	อ.เมอืงหาดใหญ	่จ.สงขลา		
และตามจุดงานก่อสร้างสำาคัญ	 ซึ่งรถปั๊มคอนกรีต	
ตัวที่	 6	 ของภาคใต้คันนี้	 จะเริ่มให้บริการที่หน่วยงาน
อินเด็กซ์	หาดใหญ่	เป็นโครงการแรก

	 คุณศรีศักดิ์ ดำานิล	 ผู้จัดการการตลาด	 กิจการ	 CPAC	
ภาคตะวันออก	และคุณนรุณ กิตติกาญจนโสภณ	ผู้จัดการขาย	
กิจการ	 CPAC	 ภาคตะวันออก	 2	 ร่วมแสดงความยินดีและ	
มอบทองคำา	 ให้แก่คุณอิทธิพงษ์	 ทองล้อม	 และคุณประยุทธ์		
วไิลพนัธ	์บรษิทั	ยดูซี.ี	คอนสตรคัชัน่	จำากดั	ในโครงการ	Surprise	
พิเศษ	สำาหรับสมาชิกช่างไทยโดยเฉพาะ

โครงก�ร Surprise พิเศษ ร่วมแสดงคว�มยินดีและมอบทองคำ�
	

เปิดตัวรถปั๊มคอนกรีต จัดกิจกรรมตอกย้ำ�ศักยภ�พก�รใช้ง�น



5

คู่บ
้าน

 ค
ู่ช่า

ง

อบรมให้คว�มรู้เรื่องคอนกรีตปั๊ม
	 ส่วนพัฒนาระบบค้าปลีกและบริหาร
สารสนเทศ	 ฝ่ายการตลาด	 ร่วมกับกิจการ	
CPAC	ภาคตะวันตก	จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง	
คอนกรีตปั๊ม	 แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย		
เจ้าหน้าที่บริการโรงงานได้รับทราบถึงวิธีการ
ทำางานและการดูแลรักษารถคอนกรีตปั๊ม	 ซึ่งได้
รับเกียรติจาก	 คุณพงษ์รัช พงษ์ภาวะสุทธิสาร
ผู้บริหารบริษัท	พี	 เอส	ที	ทรานสปอร์ต	แอนด์	
เซอร์วิส	จำากัด	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ง�นเสวน�ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
	 คุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา	ผู้อำานวยการกิจการ	CPAC	ภาคตะวันตก	 ได้เข้าร่วม
เสวนา	“การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการดำาเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่
สังคม”	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณศักดา พันธ์กล้า	รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
เปน็ผูก้ลา่วเปดิงานสูเ่สน้ทางแหง่ความสำาเรจ็ใหก้บัผูแ้ทนของโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ	ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	ณ	ห้องกษัตริย์ศึก	1	โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์						
		

สุดยอดช่�งไทยใช้ซีแพค 
ล่องแก่งลำ�น้ำ�เข็ก
	 คณุธรีเชษฐ วภิาษา	ผูจ้ดัการ	CPAC	ภาคเหนอื	4	และ
คุณชัชวาล ศรีศิลป์ ผู้จัดการ	CPAC	ภาคเหนือ	5	นำาทีม
สมาชิกช่างไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	 ร่วมกิจกรรม	
“สดุยอดชา่งไทยใชซ้แีพค ลอ่งแกง่ลำาน้ำาเขก็”	ณ	ลำาน้ำาเขก็	
อ.วังทอง	 จ.พิษณุโลก	 และกิจกรรม	 Thank	 You	 Party		
ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง	 เพื่อขอบคุณ	
ลกูคา้ชา่งไทยทีใ่หก้ารสนบัสนนุคอนกรตีผสมเสรจ็	CPAC	
ด้วยดีเสมอมา	



	 ด้วยความที่คร่ำาหวอดอยู่ในสายงานตลาดและการขาย	บวกกับประสบการณ์การทำางานและความเชี่ยวชาญ		จึงทำาให้คุณปรัชญา	
มีความโดดเด่นทั้งในด้านความสามารถ	และมีคุณสมบัติครบถ้วน	 เรียกได้ว่า	“เก่ง ดี และมีวิสัยทัศน์”	จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความ
ไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง	“กรรมการผู้จัดการ” ของ CPAC คนใหม่ และมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	เป็นต้นมา

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 คุณปรัชญา	 นับได้ว่าเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน	 ทั้งในด้านของความทุ่มเทและ	
อทุศิตนโดยยดึมัน่ในความสำาเรจ็ขององคก์รเปน็ทีต่ัง้	อกีทัง้ยงัเปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการใชช้วีติ	โดยคณุปรชัญายดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตมาโดยตลอด	

	 บนเส้นทางการทำางานมากว่า	 35	 ปี	 ที่คุณปรัชญาได้ร่วมงานกับเครือ	 SCG	 และ	 CPAC	 ด้วยความสามารถที่โดดเด่น	 ทำาให้	
คุณปรัชญาได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ	 แถวหน้าในเครือ	 SCG	 และ	 CPAC	 มาโดยตลอด	 อาทิ	 ผู้อำานวยการ	
กิจการ	CPAC	ภาคเหนือ,	ผู้อำานวยการกิจการ	CPAC	กรุงเทพ	และตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	Q-Mix	จำากัด	เป็นตำาแหน่งสุดท้าย	
ก่อนที่จะมานั่งตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	CPAC	คนปัจจุบัน

	 ภายใต้การนำาทัพครั้งนี้ ภารกิจที่สำาคัญของ คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการคนใหม่ คือการผลักดันและสร้าง
ยอดขายให้เติบโต รวมทั้งสร้างการเติบโตร่วมกันระหว่าง CPAC ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ให้เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อครองความเป็นหนึ่งในตลาดคอนกรีตผสมเสร็จตลอดไป 

CPAC แนะนำ�
กรรมก�รผู้จัดก�รคนใหม่

คุณปรัชญ� ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ 
แม่ทัพใหญ่แห่ง CPAC 

กับบทบ�ทใหม่ครั้งสำ�คัญในตำ�แหน่ง 
“กรรมก�รผู้จัดก�ร CPAC” 

ผู้ม�กประสบก�รณ์กว่� 35 ปี 
พร้อมเดินหน้�รุกตล�ด

คอนกรีตผสมเสร็จในไทย 
และมุ่งเน้นสร้�งคว�มพึงพอใจ

ให้ลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง

CPAC Introductions : แนะนำาทำาความรู้จัก
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คุณอินสวน มะโนนำ� 
ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง 	
	 ช่างอินเริ่มต้นเข้าสู่วงการงานก่อสร้างตั้งแต่อาย	ุ 9	 ปี	
จากช่างปูนค่าแรงวันละ	 9	 บาท	 สั่งสมประสบการณ์เรื่อยมา	
กว่า	30	ปีจนกลายเป็นช่างที่ได้รับความไว้วางใจ

	 “ผมเริม่ตน้ทำางานตัง้แตอ่าย	ุ9	ป	ีเริม่ทำาทีถ่นนสายขะจาน		
ดอยสะเก็ด	 ตอนนั้นค่าแรงวันละ	 9	 บาท	 จนถึง	 15	 บาท		
งานส่วนมากผมจะคุมงานเอง	 จะไม่ใช้โฟร์แมนเลย	 มีลูกน้อง		
แต่ต้องคุมเขา	 แม้แต่เรื่องเหล็ก	 ผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ	
SCG	 มาตลอด	 เพื่อความสบายใจในการทำางาน	 ไม่ว่าจะเป็น
บ้านหรือรีสอร์ท	 เหมือนอย่างบ้านที่กำาลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้	
ก็เทฐานด้วยคอนกรีต	 CPAC	 เพราะเนื้อคอนกรีตจะแน่นและ
เหนียวกว่า	การเซ็ตตัวก็จะดีกว่า	คอนกรีตยี่ห้ออื่นสู้ไม่ได้
	 “กอ่นหนา้ทีจ่ะมารบัเหมาเอง	ผมเคยทำางานเปน็ชา่งปนู	
ที่บริษัท	 รุ่งเรืองทรายงาม	 (ตอนนี้ปิดกิจการแล้ว)	 อยู่	 15	 ปี	
เปน็บรษิทัรบัเหมาทีด่งัมาก	รบังานสรา้งอาคารอำานวยการของ	
โรงพยาบาลนครพิงค์	 สวนดอก	 และมหาวิทยาลัยพายัพ	
ปจัจบุนังานทีท่ำาตอนนีจ้ะรบัทัว่ไป	เปน็บา้นและหอพกัมากกวา่	
จะไมร่บังานทีเ่ปน็โครงการ	เพราะไมไ่หวเรือ่งคา่วสัด	ุเนือ่งจาก
เจ้าของงานจ้างในราคาที่ต่ำา	 แต่ต้องการวัสดุที่มีคุณภาพ		
ราคาสูง	 ผมเป็นคนทำางานค่อนข้างละเอียด	 การทำางาน	
ทุกขั้นตอนต้องพิถีพิถัน	 จะไม่ทำาแบบเรื่อยเปื่อย	 ทำาไม่เป็น		

เพราะเมื่อก่อนผมมีนายจ้างเป็นคนจีน	 เขาสอนเรามาแบบนี้	 ผมจึง
ทำางานแบบเป็นระบบ	
	 “โดยหลักการทำางานของผม	 จะพาลูกค้าไปดูงานที่ผมเคยทำา	
มาก่อน	 ถ้าลูกค้าชอบก็จะมาคุยเรื่องแบบและวัสดุ	 โดยส่วนใหญ่	
ผมจะแนะนำาสนิคา้ของ	SCG	ใหก้บัลกูคา้	ซึง่เขาเชือ่ถอือยูแ่ลว้	จากนัน้
ก็จะมาตกลงกันเรื่องราคา	ก็จะเริ่มตั้งแต่	12,000	บาทต่อตารางเมตร	
ทั้งนี้ก็แล้วแต่เกณฑ์ที่ลูกค้าอยากได้	ราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามวัสดุที่เลือก	
ที่สำาคัญผมจะทำาให้เสร็จเป็นงานๆ	ไป	เช่น	งานใกล้เสร็จแล้วประมาณ	
70%	 ถึงจะค่อยเริ่มงานใหม่	 เพราะถ้ารับหลายที่เราจะไม่สามารถ
ควบคุมงานให้ออกมาดีได้	หรืออาจจะโดนลูกน้องโกงได้
	 “ซึ่งแต่ละงานเราไม่สามารถกำาหนดระยะเวลาได้	อย่างฉาบปูน
เรยีบรอ้ยแลว้	กจ็ะคอ่ยๆ	ทิง้ใหแ้หง้	และรดน้ำาใหน้้ำาปนูคลาย	ขัน้ตอนนี	้
ก็ใช้เวลาประมาณ	 1	 เดือนครึ่ง	 ในการสร้างบ้าน	 1	 หลังอย่างน้อย	
ต้องใช้เวลาครึ่งปี	 บางหลังก็	 1	 ปี	 ส่วนคอนกรีตผมจะเป็นคนสั่งเอง	
เพราะเจ้าของให้ความไว้วางใจ	 เพิ่มเงินไม่เท่าไร	 แต่ได้คุณภาพ	
ที่ดีกว่า	และลูกค้าแฮปปี้กว่า	 เคยใช้มาหลายยี่ห้อ	แต่	CPAC	จะดูแล
ลูกค้าได้ดีกว่า	 เรื่องความมั่นใจ	 SCG	 นี้แน่นอน	 และมีการจัดอบรม
ตลอด	 ส่วนมากผมจะไม่พลาด	 เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ	 และเอามาใช้	
ในการทำางานของเราได้ด้วย	
	 “ส่วนสินค้าของ	CPAC	ที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าดีอยู่แล้ว	แต่อยากให้
เน้นเรื่องการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น	จะสมบูรณ์แบบกว่านี้แน่นอน”

	 ชวนช�่งนั่งคุย ฉบับนี้ เรามุ่งหน้ามากันที่ 2 จังหวัด
ของภาคเหนือ คือเชียงใหม่ และลำาพูน เพื่อนัดพูดคุยกับ
บคุคล 2 ทา่น ทา่นแรกเปน็ชา่งผูร้บัเหมาทีเ่กา๋ประสบการณ์
งานช่างมากกว่า 30 ปี คุณอินสวน มะโนนำ� เรียกว่า
คบช่างอินไว้สร้างบ้านไม่มีผิดหวังแน่นอน ส่วนท่านที่ 2  
คุณกวีศักดิ์ พิทักษ์อำ�นวย Project Manager บริษัท 
ดี เอ็นยิเนียริ่ง จำากัด ผู้ที่มีประสบการณ์การสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมร่วม 30 ปี แม้งานที่ทั้ง 2 ท่านรับผิดชอบดูแล
จะแตกตา่งกนั แตท่ีห่นึง่แหง่ความไวว้างใจคอื CPAC เทา่นัน้

งานเล็ก งานใหญ่
ช่างเทใจให้

Talk in Site : ชวนช่างนั่งคุย
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คุณกวีศักดิ์ พิทักษ์อำ�นวย 
Project Manager บริษัท ดี เอ็นยิเนียริ่ง จำ�กัด 
	 หลังจากจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 เมื่อปี	 2530		
คณุกวศีกัดิก์เ็ริม่ตน้เขา้ทำางานที	่บรษิทั	ด	ีเอน็ยเินยีริง่	แหง่นีเ้ปน็ทีแ่รก
และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

	 	 “ดี	 เอ็นยิเนียริ่ง	 เป็นบริษัทรับก่อสร้างให้กับบริษัทก่อสร้าง	
ทางญี่ปุ่นอีกทีนึง	โดยจะมี	Main	Contactor	เป็นผู้หางานมาให้	งาน
ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	 และ
การตกแตง่	รวมถงึงานระบบ	ซึง่เรามบีรษิทัทีร่ว่มงานกนัอยูด่แูลเรือ่งนี้	
ใหก้บัลกูคา้	ซึง่โรงงานในภาคเหนอืทีเ่ราสรา้งใหก้จ็ะมทีี	่บรษิทั	มรูาตะ		
อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	บริษัท	เคฮิน	(ไทยแลนด์)	จำากัด		
บริษัท	 แอลเทค	 ทั้ง	 3	 ที่อยู่ในจังหวัดลำาพูน	 และก็รับงานรอบๆ		
กรุงเทพฯ	 ด้วย	 เช่น	 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ	 นวนคร	 บางปู	 บ่อวิน		
อมตะนคร	 เหมราช	 เป็นต้น	 แต่ช่วงหลังๆ	 มานี้จะทำางานลำาบากขึ้น	

เนื่องจากโดนจำากัดพื้นที่	 เนื่องจากไม่ใช่เฟสแรก	 แต่เรา	
เข้าไปสร้างในที่ว่างที่เหลืออยู่	 ซึ่งโรงงานได้มีการโอเปอร์เรต
แล้ว	จึงมีเรื่องการจราจรเข้ามาเกี่ยวข้อง	เช่น	เวลาที่เรามีการ
เทคอนกรตีตอ่เนือ่ง	กต็อ้งมาคยุกนัในเรือ่งของเวลา	อยา่งเวลา
พนกังานโรงงานอืน่เขาจะพกัหรอืชว่งเวลาทีเ่ขาเลกิงาน	กต็อ้ง
ประสานงานเรื่องการเข้า-ออกของรถให้ดี
	 “โดยผลติภณัฑส์ว่นใหญข่อง	CPAC	ทีใ่ชจ้ะเปน็คอนกรตี
โครงสร้าง	กำาลังอัด	240	ksc.	ส่วนคอนกรีตพิเศษที่ใช้จะเป็น	
คอนกรีตกันซึม	 คอนกรีตงานห้องเย็น	 เพราะบางโรงงาน	
จะมีห้องเก็บวัตถุดิบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ	 แต่ไม่ค่อยเยอะ		
ซึง่ถา้ใชผ้ลติภณัฑข์องซแีพคเราจะคยุกบัลกูคา้ไดค้อ่นขา้งงา่ย	
จะมีเรื่องของราคาอย่างเดียวว่าอยู่ในงบประมาณของลูกค้า	
หรือไม่	 ถ้าราคาได้	 ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่จะนำามาใช้สามารถ	
มาคยุกนัภายหลงัได	้เนือ่งจาก	CPAC	เปน็แบรนดท์ีม่ชีือ่เสยีงด	ี
อยู่แล้ว	 และเราก็ใช้ต่อเนื่องมาโดยตลอดรวม	 30	 ปี	 เพราะ
ตัวสินค้าสามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพตามความต้องการ
ของลูกค้าได้	
	 “นอกจากคอนกรีต	เราก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของ	CPAC	
ด้วย	 เช่น	 บริการรถปั๊มซีแพค	 แต่เนื่องจากจำานวนรถมีน้อย	
ทำาให้เกิดปัญหาเวลาของคิวรถปั๊มไม่ตรงกับคอนกรีตที่จะ	
มาส่ง	 เพราะอย่างเทงานใหญ่ๆ	 ประมาณ	 200-300	 คิว		
เราก็จะมีรถปั๊มจากข้างนอกเข้ามาช่วย	โดยจะใช้รถ	2	คันเพื่อ	
ให้งานเร็วขึ้น	 กับอีกวิธีหนึ่งคือสำารองรถไว้	 ถ้าตัวปั๊มไหน	
มีปัญหาก็จะใช้อีกคันแทน	 อีกทั้งทาง	 Main	 Contract	 จะมี	
ข้อกำาหนดเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน	 เช่น	 ถ้าเทยอด
หลายๆ	 คิวจะต้องมีรถปั๊มมากกว่า	 1	 คัน	 แต่เฉพาะในกรณี	
ที่หน้างานนั้นรถสามารถเข้ามาได้หลายคัน
	 “สไตลก์ารทำางานกบับรษิทัญีปุ่น่เขาจะเชือ่ถอืทาง	Main	
Contract	อยูแ่ลว้	ถา้ขัน้ตอนการนำาเสนอเอกสารผา่นเรยีบรอ้ย
เราสามารถเริ่มงานได้ทันที	 แต่ถ้าเป็นคนไทยหรือคนยุโรป	 ก็
จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่เราติดต่อประสานงานด้วย	แต่ลูกค้า
คนไทยจะมีน้อย	เนื่องจากราคาของเราก็ไม่ได้ถูกที่สุด	รวมถึง	
มาตรฐานการทำางานของเรา	 ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะรับได้	
หรือไม่ได้	อีกปัจจัยหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่เราต้อง
พิจารณาด้วย
	 “ประสบการณ์ที่ได้จากการทำางานกับบริษัทญี่ปุ่น	 ผม
ไดน้ำามาปรบัปรงุและพฒันาระบบงานดว้ย	เชน่	การตรวจสอบ
คุณภาพ	(QC)	การทำางานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด	(Just	
in	Time)	จะพยายามมองปัญหาให้ครบถ้วน	มองว่าปัญหามัน
จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง	 ถ้าเกิดแล้วเรามีวิธีรับมือกับปัญหา
นั้นอย่างไร	 เราต้องคิดไว้ก่อนเพื่อเตรียมป้องกัน	อย่างน้อยก็
ผอ่นหนกัใหเ้ปน็เบา	เมือ่เรามองปญัหาทกุจดุทีม่โีอกาสจะเกดิ
ได้	เราก็จะระวังตัวไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำาอีก”
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Smart Home : บ้านช่าง

ความเสียหายของคอนกรีตจากการถอดแบบในระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม

การเกิดรอยบนผิวหน้าคอนกรีต

การถอดแบบหล่อ

งานคอนกรตี
และค้ำายัน

ก�รถอดแบบและค้ำ�ยัน 
 เป็นการเคลื่อนย้ายแบบหล่อและอุปกรณ์ค้ำายันออกจากงานคอนกรีตในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะขึ้นกับ
ประเภทของโครงสร้างและลักษณะของคอนกรีตที่ใช้งาน ซึ่งการถอดแบบที่ถูกวิธีจะไม่ทำาให้เกิดความเสียหาย 
กับผิวคอนกรีต และไม่เกิดการแตกร้าวของโครงสร้าง เพราะการค้ำายันจะช่วยรับน้ำาหนักของคอนกรีตที่กำาลังอัด 
ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะรบัน้ำาหนกัของโครงสรา้งได ้ซึง่การจะถอดไดก้ต็อ่เมือ่คอนกรตีมกีำาลงัอดัเพยีงพอทีจ่ะรบัน้ำาหนกั
ของคอนกรีตและน้ำาหนักอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อไปได้ 

ลำ�ดับขั้นตอนในก�รถอดแบบ
 1. เตรียมสถ�นที่ในก�รจัดเก็บแบบหล่อและค้ำ�ยัน
	 ก่อนการถอดแบบ	 ควรมีการจัดเตรียมสถานที่สำาหรับการวางแบบให้ดี	 ไม่ควรวางบนผิวหน้าคอนกรีต	 เพราะการวางหรือลาก	
แบบหล่อและชิ้นส่วนของอุปกรณ์ค้ำายันบนผิวหน้าคอนกรีต	อาจทำาให้ผิวคอนกรีตเป็นรอยและเกิดฝุ่นขึ้นที่ผิวหน้าคอนกรีตได้
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 4. บ่มคอนกรีต
	 หลังจากที่ถอดแบบหล่อแล้ว	 จะต้องทำาการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้คอนกรีตมีค่ากำาลังอัดของคอนกรีตเป็นไปตาม	
ที่ต้องการ	(รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากแผ่นพับงานบ่มคอนกรีตซีแพค)

 2. ว�งแผนลำ�ดับขั้นตอนก�รถอดแบบและค้ำ�ยัน 
	 การถอดแบบหล่อและค้ำายันออก	 ควรคำานึงถึงขั้นตอนและลำาดับการถอดแบบ	 โดยจะต้องถอดแบบหล่อและค้ำายันจากตรงกลาง
ของพื้นหรือคานก่อน	 เพื่อให้เกิดการโก่งตัวและรับน้ำาหนักตามที่ออกแบบได้	 ทำาให้โครงสร้างคอนกรีตไม่เกิดการแตกร้าวหลังจากที่	
ถอดแบบและค้ำายันออก	ดังรูป

การถอดแบบหล่อผิดวิธี	ทำาให้โครงสร้างต้องรับแรงที่ไม่ได้ออกแบบไว้

การถอดแบบหล่อที่ถูกวิธี	โดยเริ่มจากกลางคาน	หรือกลางแผ่นพื้น	จะทำาให้โครงสร้างรับแรงได้ตามที่วิศวกรออกแบบ	

 3. ทำ�ก�รถอดแบบและค้ำ�ยันต�มระยะเวล�ที่เหม�ะสม
	 การถอดแบบหล่อและค้ำายัน	 จะต้องทำาในระยะเวลาที่เหมาะสม	 ซึ่งในกรณีที่เป็นโครงสร้างทั่วไป	 ให้ใช้ระยะเวลาการถอดแบบ	
และค้ำายัน	ตามตารางที่	1	:	อายุขั้นต่ำาของคอนกรีตสำาหรับการถอดแบบหล่อและค้ำายันของโครงสร้างทั่วไป	(ว.ส.ท.)

ชนิดแบบหล่อของโครงสร้าง
แบบหล่อด้านข้าง เสา คาน กำาแพง และฐานราก

แบบหล่อท้องพื้น
แบบหล่อท้องคาน

แบบหล่อท้องคานที่มีช่วงความยาวเกิน 6 เมตร

อายุขั้นต่ำาของคอนกรีต (วัน)
2
14
14
21

การบ่มคอนกรีต

ลำาดับการถอดแบบและค้ำายัน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
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เอกสารอ้างอิง
•	 คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ	 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม	
	 ราชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.),	“ข้อกำาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง	สำาหรับโครงสร้างคอนกรีต”	มาตรฐาน	ว.ส.ท.	E.I.T.	Standard		
	 1014-40
•	 วิทวัส	สิทธิกูล,	“เทคนิคก่อสร้าง”,	พิมพ์ครั้งที่	1,	พฤษภาคม	2544
•	American	Concrete	Institute,	“A.C.I.	Manual	of	Concrete	Inspection”,	1967,	5th	Edition
•	 ACI	347-04	Guide	to	formwork	for	concrete	

ข้อควรระวังในก�รถอดแบบ
	 •	ในชิ้นส่วนโครงสร้างเดียวกัน	 ควรถอดแบบในคราวเดียว	 เพราะการถอดแบบครึ่งๆ	 กลางๆ	 อาจจะส่งผลให้คอนกรีตมีสี	
ไม่เท่ากันได้
	 •	การกองวัสดุบนโครงสร้างคอนกรีต	 หลังจากการถอดค้ำายันแล้ว	 ต้องตรวจสอบว่า	 โครงสร้างสามารถรับน้ำาหนักได้โดย	
ไม่เป็นอันตราย	หากไม่แน่ใจควรสอบถามวิศวกรก่อนการวางสิ่งของลงบนโครงสร้าง

คอนกรีตจะต้องมีการค้ำายัน	จนกว่าคอนกรีตจะสามารถรับน้ำาหนักได้โดยไม่เป็นอันตราย

	 •	ในสภาพอากาศหนาวเย็น	อุณหภูมิที่ลดต่ำาลง	จะทำาให้คอนกรีตแข็งตัวช้ากว่าปกติ	อาจต้องยืดระยะเวลาการถอดแบบออกไป	
	 •	เมื่อทำาการถอดแบบแล้ว	 หากมีรูพรุนเล็กน้อยใช้ปูนทรายอุดได้	 หากเป็นโพรงขนาดใหญ่	 ให้รายงานวิศวกรทราบทันที		
ไม่ควรใช้ปูนฉาบในการตกแต่งเสา	เพราะจะส่งผลต่อการรับกำาลังของเสาคอนกรีตได้	

โพรงขนาดใหญ่หลังจากการถอดแบบ	ไม่ควรใช้ปูนทรายอุด

	 •	หากถอดแบบแล้ว	โครงสร้างแอ่นตัว	หรือแตกร้าว	ควรรีบทำาการค้ำายันกลับ	แล้วรายงานให้วิศวกรทราบทันท	ี
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จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แด่ประชาชน

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

12

คู่บ้าน คู่ช่าง



	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ	ในวันท่ี	20	พฤศจิกายน	2557	และกำาลังดำาเนินการเพ่ือทูลเกล้าฯ	ถวายเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ใช้บังคับต่อไป
	 นี่คือของขวัญปีใหม่	2558	ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้แก่ประชาชน
	 สาระสำาคัญเพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนในการขออนุญาตในเรื่องต่างๆ	ของหน่วยงานของรัฐ
	 “โดยกฎหมายดังกล่าว	มีสาระสำาคัญเพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนในการขออนุญาตในเรื่องต่างๆ	ของหน่วยงาน
ของรฐั	โดยหนว่ยงานรฐัจะตอ้งจดัทำาคูม่อืสำาหรบัประชาชน	ภายใน	180	วนั	ภายหลงัจากทีก่ฎหมายมผีลบงัคบัใช้	และหนว่ยงาน
ของรฐัจะตอ้งปฏบิตัติามคูม่อืประชาชน	โดยหากไมป่ฏบิตัติามกำาหนดระยะเวลาทีร่ะบไุว	้และสง่ผลใหป้ระชาชนเกดิความเสยีหาย		
เป็นเพราะการทุจริตหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่	ประชาชนก็สามารถดำาเนินการเอาผิดทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ได้
	 “นอกจากนี	้ประชาชนยงัไดร้บัทราบหลกัเกณฑร์ายละเอยีด	ระยะเวลาการขออนญุาต	ทีป่รากฏในคูม่อืประชาชน	เพือ่สรา้ง
เป็นหลักประกันในการเข้าถึงบริการของรัฐ	และยังเป็นการลดภาระในการยื่นขออนุญาตซ้ำาซ้อนในหลายหน่วยงานด้วย”
	 จากสาระสำาคัญในเรื่องนี้ก็คือ	 ประชาชนหรือผู้ขออนุญาตเรื่องใดต่อทางราชการจะได้รับการพิจารณาอนุญาตหรือไม	่
ในเวลาอันสมควร	 รวมทั้งไม่สร้างปัญหาอุปสรรคการดำาเนินการ	หรือกิจกรรม	หรือธุรกรรมใดๆ	อย่างที่เคยเป็นมา	 ข้อสังเกต	
ของสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงมหาดไทย		มเีรือ่งของการอนมุตัอินญุาตทีจ่ะตอ้งจดัทำาคูม่อืในการขออนญุาต
อยู่เพียง	12	พระราชบัญญัติ	ได้แก่		
	 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543
	 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522
	 พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518
	 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์	และจำาหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ศ.	2535
	 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	พ.ศ.	2493
	 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน	พ.ศ.	2528
	 พระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	2535
	 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย	พ.ศ.	2456
	 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2542
	 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499
	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535
	 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	พ.ศ.	2535
	 ซึ่งข้อเท็จจริงมีกฎหมายที่ควบคุมการอนุญาต	การขออนุญาตในกิจการต่างๆ	มากมาย	โดยเฉพาะในเรื่องของอาคารที่มี
อยู่ถึง	17	ฉบับ	เช่น	พ.ร.บ.โรงงาน	พ.ร.บ.โรงแรม	พ.ร.บ.อาคารชุด	พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน	เป็นต้น		
	 อย่างไรก็ตาม	 ในส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 มีบทบัญญัติที่ควบคุมระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้าง	
ดดัแปลง	รือ้ถอน	หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร		รวมทัง้มแีบบฟอรม์รายการหรอืรายละเอยีดของเอกสารครบถว้น		คูม่อืทีม่เีปน็แนวทาง
ในการดำาเนินการหรือการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตในโครงการต่างๆ	
	 ปัญหาในการพิจารณาอนุญาตที่นอกจากปัญหาเรื่องเวลาและเรื่องเอกสาร	 ก็คือ	 เรื่องการใช้อำานาจเกินกว่าที่กฎหมาย
บญัญตันิัน้		หรอืการสัง่การแกไ้ขรายละเอยีดบางสว่นในเอกสารทีไ่มม่หีลกัการ	เหตผุล	และขอ้กำาหนดกฎหมายบงัคบั		เปน็เรือ่ง
ที่มิได้มีบทบัญญัติกำากับและควบคุมการใช้อำานาจดังกล่าวในเรื่องนี้ว่าจะดำาเนินการอย่างไร
	 กรณีการใช้อำานาจเกินกว่ากฎหมายบัญญัติในการสั่งการแก้ไขเพิ่มเติมรายการบางประการ	 (ที่มิใช่เรื่องของเอกสารนั้น		
จึงคงเป็นเรื่องที่ผู้ขออนุญาตยังคงต้องพิจารณาดำาเนินการไปตามกฎหมายอาญา	มาตรา	157		ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมาก		และก็
เชื่อว่าคงไม่มีผู้ขออนุญาตรายใดกล้าหาญที่จะดำาเนินการตามกฎหมายอาญาได้
	 อย่างไรก็ตามการเปิดให้มีศูนย์รับคำาขออนุญาตก็ยังคงเป็นความหวังของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการ	
ขออนุญาตจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้
	 ก็หวังว่า	พระราชบัญญัติฉบับนี้จะลดความเดือดร้อนรำาคาญหรือเสียหายจากการประกอบกิจการได้โดยไม่น้อย
	 26 พ.ย. 57 / 13.12 น.
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 บานประตูหน้าต่างมีพ้ืนท่ี 10-30% ของผนังบ้าน 
ที่เชื่อมต่อระหว่างผนังของตัวบ้านกับบานประตู  
นอกจากจะสร้างความสวยงาม เป็นพื้นที่สำาหรับ
มองทัศนียภาพรอบบ้านแล้ว ยังเป็นเกราะป้องกัน 
ภัยธรรมชาติ ที่สามารถเลือกได้หลากหลายแบบ 
ตามความต้องการและประโยชน์การใช้งาน   

รีโนเวทหน้าต่าง สร้างมุมบ้านปลอดโปร่ง
	 หากจะทบุผนงัเพือ่ทำาหนา้ตา่ง	หรอืทำาชอ่งเปดิบนผนงั	
ต้องระวังไม่ให้สะเทือนถึงโครงสร้างหรือผนังบ้าน	 โดยต้อง	
ทุบจากบนลงล่างเสมอ	แม้จะหน้าต่างบานเล็กๆ	ก็ตาม	
		 กรณีที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน	 ในการติดตั้งวงกบประตู
หน้าต่างทุกบานจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบ	 และจะ
ต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ตัววงกบยึดติดกับผนังได้	
อยา่งมัน่คง	ไมเ่กดิการแตกรา้ว	อาจมกีารเสรมิคิว้ปนูตามขอบ
วงกบประตูและหน้าต่าง	 โดยอาจวางอยู่เหนือแนวขอบวงกบ
ดา้นบน	หรอืวางอยูใ่ตแ้นวขอบวงกบดา้นลา่ง	หรอืทัง้สองแนว	
เพื่อเพิ่มความคมเข้มและสวยงามให้กับตัวบ้าน

เส�เอ็นทับหลัง จะช่วยรับน้ำ�หนักผนัง
ก่ออิฐ ป้องกันก�รยืดหดตัวที่ต่�งกัน
ของวงกบไมก้บัผนงักอ่อฐิ ซึง่เปน็ส�เหตุ
ของก�รแตกร้�ว ถ้�ไม่มีเส�เอ็นทับหลัง 
วงกบจะแอ่นตัว ทำ�ให้ก�รเปิดปิดประตู
หน้�ต่�งย�กขึ้น   

สร้างจุดเด่นให้ห้องสวย
เลือกแบบหน้าต่าง

Working Room : ห้องทำางาน
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 หนา้ตา่งถกูดไีซนใ์หม้ขีนาด ลกัษณะและรปูทรงทีห่ลากหลาย การเลอืกแบบมาตดิตัง้จงึควรเลอืกใหเ้หมาะสมกบั
พืน้ที ่เพราะนอกจากผูอ้าศยัจะไดช้ืน่ใจทีไ่ดม้มุบา้นทีท่ัง้ดสูวยงามและโดดเดน่ ยงัจะชว่ยใหส้บายใจและไดใ้ชป้ระโยชน์
จากหน้าต่างสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของหน้าต่างแบบต่างๆ

แบบหน้าต่าง

บานเปิด

บานเลื่อน

บานหมุน

บานเฟี้ยม

บานเกล็ดเปิดได้

บายเกล็ดติดตาย

บานเปิด / บานกระทุ้ง

บานยกขึ้น

บานพลิก

บานติดตาย

ข้อจำากัด

กินพื้นที่ด้านนอก 
ต้องมีพื้นที่ในการเปิดปิด

เมื่อเปิดแล้วจะได้ช่องหน้าต่างเพียงครึ่งเดียว 
อาจโดนฝนสาดได้

มีจุดรับน้ำาหนักอยู่ที่พื้น

ไม่เหมาะกับประตูหน้าต่างที่ต้องเปิดปิดบ่อย 
มีโอกาสตกรางเสียหายได้ง่ายกว่าแบบอื่นๆ

ปิดได้ไม่สนิท จึงไม่เหมาะกับห้องปรับอากาศ 
ไม่ควรทำากว้างเกิน 80 เซนติเมตร เพราะกระจก
หรือไม้จะแอ่น เสี่ยงต่อขโมย กันฝนไม่ค่อยได้

ใช้ในการระบายอากาศ 
แต่ไม่ต้องการให้อากาศผ่านเข้าออกได้ตลอด

รับลมได้ไม่เต็มที่ 
ไม่ควรทำาบานกว้างเกิน 60 เซนติเมตร 

เพราะจะหนักและเช็ดทำาความสะอาดยาก

ไม่ควรทำาบานใหญ่ เพราะต้องใช้แรงยกมาก

กินพื้นที่ข้างในและข้างนอก

ไม่สามารถเลื่อนหรือเปิดบานหน้าต่างได้

ข้อดี

ได้ใช้ช่องหน้าต่างได้เต็มที่ 
เปิดสะดวกด้วยการผลักออก

เป็นที่นิยม ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่
ในการเปิดปิด ไม่กินพื้นที่ด้านนอก

ทำาขนาดบานได้กว้างกว่าบานปกติ

เปิดได้กว้าง 
สามารถพับเก็บไว้ด้านใดด้านหนึ่ง

สามารถใช้ควบคุมปริมาณลม
และแสงแดดได้ดีที่สุด

สามารถใช้เปิดปิดชั่วคราว 
และพรางตาจากด้านนอกได้

เปิดด้วยการผลักบานหน้าต่างขึ้นด้านบน 
เมื่อเปิดแล้วตัวบานจะทำาหน้าที่

เป็นกันสาดไปในตัว

ประหยัดพื้นที่

เมื่อเปิดแล้วจะได้ช่องเต็มที่ 
ทำาความสะอาดได้สะดวก

ใช้ทำาช่องแสงที่ไม่ต้องการระบายอากาศ 
เช่น ช่องแสงของผนังห้อง
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บริหารต้นทุน 

กำ�ไร
หมุนเงินให้มี

  สำาหรับผู้ที่กำาลังเริ่มต้นทำาธุรกิจ เมื่อทำาไปได้สักระยะมักเกิดปัญหาเรื่องการบริหารเงินต้นทุนและผลกำาไร  
ซึ่งหากขาดทักษะหรือความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี ก็จะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได้ 

Smart Money : เรื่องเงิน...เรื่องง่าย
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บริหารเงินทุนช่วงเริ่มต้นทำาธุรกิจ
	
	 เงินลงทุน	 ถือเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการทำาธุรกิจ	
โดยเฉพาะชว่งเริม่ตน้ทีม่กัประสบปญัหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน	 แต่ก็ต้องประคองธุรกิจให้สามารถ
เดินหน้าเพื่อสร้างผลกำาไรให้ได้ในอนาคต

	 กระแสเงินสด 
	 ใหค้วามสำาคญักบัเงนิสดทีม่ใีชห้มนุเวยีนมากกวา่
ตัวเลขของผลกำาไร	 เพราะบางครั้งยอดของกำาไรที่ได้	
อาจอยู่ในระบบของลูกหนี้	 ก็จะทำาให้ขาดสภาพคล่อง
ของกระแสเงินสดได้	
 มีเงินสำารองฉุกเฉิน 
	 เพราะการทำาธุรกิจไม่มีทางคาดเดาได้ว่าจะเกิด
อะไรขึน้ในอนาคต	จงึตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืความเสีย่ง	
ที่ต้องแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในแต่ละเดือน		
 จัดการระบบการเงิน 
	 ควรบนัทกึรายรบัรายจา่ยอยา่งละเอยีดครบถว้น
ชดัเจนตัง้แตเ่ดอืนแรกทีเ่ริม่ตน้ธรุกจิ	ซึง่ยงัเปน็การเพิม่
ความสะดวกหากมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

	 ตั้งเป้าหมายและวัดผล 
	 ว่าตรงกับเป้าหมายหรือแผนงานหรือไม่	 มีผลดีหรือเสียอย่างไร	 มี
กำาหนดระยะเวลาของเป้าหมายที่ต้องใส่ใจในแผนงานย่อยๆ	 ของเป้าหมาย
หลักด้วย
 ลดต้นทุน เพิ่มพูนผล เพิ่มกำาไร 
	 นอกจากการเพิม่ยอดขาย	การลดตน้ทนุใหไ้ดม้ากทีส่ดุกเ็ปน็อกีวธิหีนึง่	
ที่ช่วยเพิ่มผลกำาไรได้เช่นกัน	 แต่ก็ควรจะดูแลสวัสดิการให้พนักงานอย่าง	
เป็นธรรมด้วย

เมื่อต้องขยายกิจการและต้องการเพิ่มเงินลงทุน 

	 นำาเสนอโครงการแก่นักลงทุน 
	 โดยมแีผนงานทีน่า่สนใจ	กระชบั	ตรงประเดน็	นำาเสนอความแปลกใหม	่
ที่ได้เปรียบทางการตลาด	 โดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์มากจนนักลงทุน	
ไม่กล้ารับความเสี่ยง	
	 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
	 การมีพันธมิตรธุรกิจมืออาชีพที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 และ
ประสบการณ์	 จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจของ	
นักลงทุน	
	 ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ 
	 หากกูเ้งนิจากนกัลงทนุตอ้งคำานวณผลตอบแทนใหเ้หน็ตวัเลขชดัเจน		
เชน่	ลงทนุหนึง่แสนบาท	จะใหผ้ลตอบแทนกีเ่ปอรเ์ซน็ต	์หรอืแบง่ผลตอบแทน	
จากกำาไรสุทธิเท่าไหร่	 ยิ่งเมื่อให้เงินลงทุนแล้วนักลงทุนจะเข้ามากำากับดูแล
การใช้เงินให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 การที่จะประสบความสำาเร็จในการทำาธุรกิจได้นั้นต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งสำาคัญนอกเหนือจาก
ทีมเวิร์ก ก็คือเงินทุน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องรู้และเข้าใจ 
หวัใจของการทำาธรุกจิอยา่งลกึซึง้ หากทำาไดต้ามแผนงานทีว่างไว ้ 
การบริหารต้นทุนเพิ่มพูนกำาไรให้กับธุรกิจก็ไม่ไกลเกินเอื้อม...  
	

แสดงตัวเลขท�งก�รเงินของบริษัท 
ให้นักลงทุนทร�บ เช่น เงินทุนที่มีอยู่ ค่�ใช้จ่�ย 
กู้ยืมม�เท่�ไร เงินที่ต้องใช้ในโครงก�ร ที่ม�ของเงิน 
อัตร�ดอกเบี้ย แบ่งจ่�ยกี่งวด งวดละเท่�ไร ฯลฯ 
พร้อมแสดงผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ  
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อบอุ่น เรียบง่าย
ในบ้านปูนลายไม้

 ปูนซีเมนต์มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง 
ทนทุกสภาวะอากาศ สามารถหล่อขึ้นรูป  
ปั้นแต่งและผสมกับวัสดุอื่นๆ ได้หลาก
หลาย สามารถออกแบบให้ดูดิบ หยาบ 
หรือให้เรียบเนี๊ยบได้ ปูนซีเมนต์จึงเป็น 
วัสดุหลักในส่วนผสมของคอนกรีตที่ช่าง
สามารถนำามาทำาผนังคอนกรีตให้เป็น
โครงสร้างสวยตามธรรมชาติได้ในตัว 

The Room : บ้านสวยแต่งเอง
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 สำาหรับผู้ที่รักธรรมชาติ สามารถเลือก 
ใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม...ทีม่ ี
สัญลักษณ์ Eco Product หรือมีฉลากสีเขียว 
ก็ยิ่งจะสอคล้องกับความชื่นชอบในความเป็น
ธรรมชาติ ที่นำามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างบ้านได้อย่างไร้ขีดจำากัด

ห�กต้องก�รตกแต่งลวดล�ยท�งเดินในสวนรอบบ้�น 
กส็�ม�รถทำ�ไดโ้ดยก�รเทปนูใสแ่มแ่บบทีเ่ปน็ใบไม ้หรอืแผน่ไม ้
เพิ่มคว�มคงทนด้วยก�รใส่วัสดุประส�น เช่น เหล็กลวด 
ก้�นไม้ไผ่ หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อให้แผ่นปูนประส�นกันได้ดียิ่งขึ้น

แต่งบ้านสวยด้วยลวดลายธรรมชาติ
	 คา่นยิมทีเ่ปลีย่นแปลงทำาใหร้ปูแบบการตกแตง่ทีอ่ยูอ่าศยัเปลีย่นไป	
โดยเฉพาะบา้นปนูลายธรรมชาตติามไมแ้บบ	ทีม่ลีกัษณะพเิศษทีไ่มส่ามารถ
ควบคุมผิวของผนังจากไม้แบบแต่ละชนิดได้	 ทำาให้หลายคนหลงใหลใน
เสน่ห์ลวดลายของพื้นผิวจากธรรมชาติที่ประทับอยู่บนฝาผนังนี้	 ซึ่งช่าง
ประจำาบ้านก็สามารถเลือกสร้างความงามนี้ได้

รู้จักกับปูนซีเมนต์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
	 8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	 เป็นปูนสำาหรับงานโครงสร้างที่ต้องการ
ความแข็งแรง	
	 8	ปูนซีเมนต์ผสม ได้จากการบดปูนเม็ดกับยิปซัม	ผสมวัสดุประเภท
หินปูนหรือทราย	ซึ่งเหมาะสำาหรับงานก่อ	โบก	ฉาบ	หรืองานก่อสร้างทั่วไป
ที่ไม่ต้องการรับน้ำาหนักมาก
	 8	ปูนซีเมนต์ขาว	 ทำาจากหินปูนผสมวัตถุดิบอื่นๆ	 ที่มีแร่เหล็ก
นอ้ยกวา่	1%	ลกัษณะของปนูซเีมนตท์ีไ่ดเ้ปน็สขีาว	ปนูซเีมนตข์าวเปน็ทีน่ยิมใช	้
ในงานการตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงาม	หรือนำาไปผสมเม็ดสี	เพื่อผลิต
เป็นปูนเม็ดสีช่วยเพิ่มสีสันที่สามารถทำาได้หลายวิธี	

ไม้แบบ...ต้นแบบลายที่ได้จากธรรมชาติ
	 ลวดลายที่ได้จากไม้แบบจะทำาให้ได้บรรยากาศบ้านแบบผ่อนคลาย	
ให้อารมณ์ที่เป็นธรรมชาติ	 โดยการใช้ไม้แผ่นขนาดที่ต้องการมาต่อกัน	
เป็นไม้แบบ	 จนทำาให้เกิดลวดลายตามการต่อของไม้และลวดลายของไม้	
ที่ไม่สามารถควบคุมได้	ลายที่ปรากฏจึงเป็นไปตามธรรมชาติ	

TIP
คอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันมีบริการจัดส่งคอนกรีต
ผสมเสร็จได้ตั้งแต่ 1 คิว เหมาะสำาหรับงานก่อสร้าง 
ที่มีปริมาณการใช้ครั้งละไม่มาก เช่น งานก่อสร้าง 
ขนาดเล็ก งานต่อเติมซ่อมแซม ซ่ึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้มากกว่าการผสมคอนกรีตเอง และยังได้คอนกรีต 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกด้วย
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Guide Idea : กลเม็ดเกร็ดสร้างบ้าน
โดย สำ�เริง ฤทธิ์พริ้ง
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อิฐมอญเสน่ห์ที่ไม่เคยลืมเลือน
	 อิฐมอญสามารถแทรกตัวเข้าไปขอบเสาได้	 โดยมีเหล็ก
หนวดกุ้ง	 มีเสาเอ็นตามมาตรฐานยึดโยงเอาไว้	 ทั้งยังหาอิฐมอญ	
ไดง้า่ย	มทีกุจงัหวดั	ชา่งกห็างา่ย	ใชเ้ครือ่งมอืชา่งเบือ้งตน้กท็ำางาน
ได้	แรงงานเพื่อนบ้านก็ทำาได้	เรียกว่าเป็นอิฐ	AEC	ยังได้	เพราะ
ทุกประเทศมีและคล้ายกันมาก
	 อิฐมอญก่อโค้งหลายรูปแบบ	 สูงแค่ไหนก็ได้	 เป็นบ้าน	
โรงงาน	โรงแรม	สำานักงาน	อาคารเตี้ย	อาคารสูง	อิฐมอญทำาได้	
ใช้ปูนก่อง่าย	 ปูนฉาบง่ายๆ	 นี่แหละเสน่ห์ของอิฐมอญที่ไม่เคย	
ลมืเลอืนไปจากการกอ่สรา้ง	แมอ้ฐิมอญจะทำามาจากดนิแลว้เอามา	
เผาจนสกุ	กท็ำาใหผ้นงัอาคารขึน้รปูไดต้ามความประสงค์	อฐิมอญ	

 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีอิฐอื่นๆ นำามาใช้ในแวดวง
การก่อสร้างมากมาย แต่อิฐมอญยังคงความคลาสสิก 
ที่จะทำางานร่วมกับทุกๆ โครงสร้างของอาคาร ไม่ว่า
อาคารเหลา่นัน้จะพฒันาเปน็โครงสรา้งเหลก็กต็าม  
อิฐมอญก็สามารถทำางานยึดเกาะเกี่ยวกับเสาเหล็ก 
คานเหล็กได้อย่างลงตัว	

อิฐมอญ

จึงไม่เคยที่จะถูกลืมไปจากวงการก่อสร้าง	 ถึงแม้จะมีอิฐอื่นๆ		
เข้ามามากมายก็ตาม
	 วนันีค้ดิจะกอ่สรา้ง	ทกุทา่นสามารถเลอืกอฐิไดท้กุชนดิตาม
ที่อยากได้	 แต่ขอให้รับรู้ความมีเสน่ห์ที่ชวนหลงใหลจากอิฐมอญ

อีกทางเลือกหนึ่ง
	 ผมเคยบอกเสมอวา่	งานกอ่อฐิทีด่ตีอ้งประกอบดว้ย	4	ด	ีคอื	
วัสดุดี	เครื่องมือดี	เทคนิคขั้นตอนที่ดี	และสุดท้ายคือช่างฝีมือดี

 วัสดุดี ในที่นี้หมายถึงอิฐมอญดีๆ มีคุณภาพ มีปูนก่อดีๆ  
เท่านี้ ผนังก็จะออกมาดีตาม นี่คือเสน่ห์ของอิฐมอญที่ชวน
หลงใหลใช้งานได้ แม้ว่าโครงสร้างนั้นจะเป็นเหล็กก็ตาม...

เสน่ห์ของ



จำาลองบรรยากาศบ้านสำาหรับคนรักธรรมชาติ  
	 สำาหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย	 สามารถตกแต่งบ้านสไตล์รีสอร์ทได้	
โดยอาศัยรูปแบบของการตกแต่ง	 และใช้ความหลากหลายของพรรณไม้	
ให้เข้ากับสภาพอากาศและบรรยากาศของพื้นที่	

เลือกพรรณไม้ต่างๆ สร้างบรรยากาศแบบรีสอร์ท 
	 ต้นไม้ประดับสวน	 เพิ่มความสดชื่นให้บ้านสวยด้วยสีสันจาก
ไม้ประดับ	 ถ้าเป็นไม้ดอกควรเลือกต้นเล็กๆ	 และมีสีสดๆ	 หรือดอกไม้	
กลิ่นหอมๆ	จากกุหลาบ	มะลิ	กระดังงา	ส่วนพื้นที่ที่มีแสงรำาไรก็นำาไม้ในร่ม		
เช่น	จั๋ง	วาสนา	โมก	คล้า	กล้วยไม้	มาปลูกประดับ
	 รั้วไม้สีเขียว	 หน้าบ้านน่ามองด้วยรั้วสีเขียวที่มีทั้ง	 ม่านบาหลี	
เล็บมือนาง	พวงแสด	ต้นราตรีหอมๆ	ให้เลือก
	 สนามหญ้า	 ปลูกพรรณไม้พุ่มตัดแต่งทรงสร้างมิติ	 สลับกับทำา
ทางเดินแบบเรียบเสมอและมีเนินสูงต่ำาเล่นระดับ	 ตกแต่งด้วยแผ่นหิน	
หรือก้อนหิน
	 กำาแพงบ้านอย่าปล่อยให้ว่าง	นำาไม้ประดับหรือผักสวนครัวมาปลูก	
โดยใช้ท่อรางน้ำาเชื่อมกับกำาแพง	 อาจจะทำาตะขอเกี่ยว	 แล้วนำาขวดแก้ว		
หรือกระถางต้นไม้มาแขวนบนกำาแพง

 การสรา้งแหลง่กกัเกบ็น้ำา เชน่ บอ่ปนู บอ่สำาเรจ็ หรอืบอ่ดนิ
แบบธรรมชาติไว้ทำาน้ำาพุ เลี้ยงปลา และเลี้ยงพรรณไม้น้ำาริมบ่อ 
ก็จะช่วยให้เกิดความร่มเย็นและกลมกลืนกับธรรมชาติยิ่งขึ้น

สวนบนผนังจะช่วยปรับระดับสมดุล
คว�มชื้นผ่�นกระบวนก�รที่เรียกว่�
ก�รค�ยระเหยน้ำ�รอบๆ ผนัง
ซึ่งจะทำ�ให้อ�ก�ศเย็นลง พร้อมกับ
ดูดซับคว�มร้อนจ�กภ�ยนอกบ้�น

พืชพรรณสีเขียว สามารถปรับคุณภาพของ
อากาศ และให้ประโยชน์แก่สภาพแวดล้อมได้ 
ถ้าเรานำาพืชพรรณมาอยู่ในบริเวณบ้านมาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งจะทำาให้อากาศภายในบริเวณนั้น 
มีความสะอาดสดชื่น

 บ้านที่ต้องการสร้างบรรยากาศ 
แบบธรรมชาติ สามารถเพิ่มการจัดสวน
ดว้ยการปลกูตน้ไมไ้วใ้นบา้น หรอืเลยีนแบบ
ธรรมชาติ ด้วยการตกแต่งบ้านสวนสไตล์
รีสอร์ท 

Green Garden : บ้านหลังสวน
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สวนรีสอร์ทในบ้าน
ร่มรื่นน่าอยู่กับ



 หนึ่งยุคสมัยใช้เวลา 20 ปี เมื่อผ่านพ้นไปใน 
แต่ละยุคสมัย ทำาเลที่เคยดีอาจจะไม่รุ่ง หรือทำาเลที่ 
เคยถกูมองขา้มกอ็าจจะเจรญิรุง่เรอืงได ้แตส่ิง่สำาคญั 
ในการเลือกดูทำาเลทาวน์เฮาส์ ตึกอาคารพาณิชย์  
หรอืบา้นมอืสองเพือ่อยูอ่าศยั หรอืใชส้ำาหรบัประกอบ
กิจการ ล้วนต้องเลือกตามหลักชัยภูมิที่ดี

เลือกทำ�เลธุรกิจ
และที่อยู่อาศัยตามหลักชัยภูมิ

เส้นท�งมังกร ต�มคว�มเชื่อของช�วจีน 
คือเส้นท�งผ่�นของ “พลังชี่” ที่มีผลต่อมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่บวกและลบ 
พลังชี่เป็นพลังรวมระหว่�งพลังหยินและพลังหย�ง
ที่ช�วจีนถือว่�เป็นก�รห�ยใจเข้�ออกของมังกร

Fortune Zone : ความสุขใต้ชายคา
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การเลือกทำาเลในการประกอบธุรกิจ 
	 การเลือกซื้อ	 หรือเช่าพื้นที่	 มีหลักพิจารณาเบื้องต้นตาม	
หลักชัยภูมิที่ดี	 คือเป็นทำาเลที่มีลมจากธรรมชาติพัดผ่าน	 อันเป็น	
การหนุนให้เกิดสิ่งดีๆ	เช่น	มีโชคลาภ	ทำาธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง	
แต่ถ้าเป็นบ้านมือสองอาจจะทำาให้รู้สึกกังวลใจบ้าง	 เพราะไม่รู้
ประวัติความเป็นมา	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานที่นั้นเป็นทำาเลที่ดี
และมีพลังงานด้านบวก	 จึงควรพิจารณาจากเจ้าของเดิมที่ประสบ	
ความสำาเร็จ	 หรือมีโชคลาภจนขยับขยายไปอยู่ที่ใหม่ประกอบกัน	
อย่างน้อยก็จะทำาให้ผู้เช่าหรือซื้อสบายใจได้ในเบื้องต้น		
	
เลือกทำาเลที่มีพลังดี 
รับ “พลังชี่” จากธรรมชาติ 
	 สถานที่รับกับกระแสหรือสนามพลังที่ดีจากธรรมชาต	ิ ต้อง
เป็นเส้นทางที่มีพลังงานมังกรผ่าน	 มีการสัญจรไปมาของรถยนต์
และผู้คน	 ชัยภูมิที่ดีนั้นไม่ควรตรงกับทางสามแพร่ง	 เพราะเป็น	
จุดอันตรายที่มักทำาให้เกิดอุบัติเหตุ	 หรือมีกระแสร้ายพุ่งเข้าบ้าน		
มีผลทำาให้บาดเจ็บ	การเงินติดขัดได้

นิยามแห่งศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ว่าด้วยเวลาและสถานที่ 
 1. สถานที่เดียวกัน ต่างเวลา ฮวงจุ้ยเจริญรุ่งเรือง 
แตกต่างกัน
 2. ต่างสถานที่ เวลาเดียวกัน ฮวงจุ้ยเจริญรุ่งเรือง 
แตกต่างกัน 
 ฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของพลังงาน
รอบใหญ่ๆ ประมาณ 20 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ 
ยคุตน้ ยคุกลาง และยคุปลาย แตล่ะยคุยงัมยีคุยอ่ยๆ อกี 3 ยคุ 

 พื้นที่ที่ ได้รับพลังชี่ แบบใดย่อมมีอิทธิพลต่อ 
สิ่งแวดล้อม หากเลือกให้ถูกและปรับแก้ไขในสิ่งไม่ดี จาก 
ที่ทำาเลไม่ดีก็อาจพลิกผันเป็นดีได้ ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่า 
ร้านค้าบางแห่ง แม้จะอยู่ ใกล้กันแต่ก็ เจริญรุ่งเรือง 
ต่างกัน...

 เลือก
 8	ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน	
	 	 ทำาเลสำาหรับร้านค้าต้องอยู่ถูกทิศทาง	การเลี้ยวรถเข้า-
ออก	 มีความสะดวก	 หาได้ง่าย	 หากลูกค้าเดินทางมาถึงร้านก่อน
ย่อมได้เปรียบคู่แข่ง	
	 8	มีถนนโอบล้อม	
	 	 ถือว่าเป็นทำาเลที่ดี	จะทำาให้ได้รับการโอบอุ้ม	และได้รับ
สิ่งดีๆ	ตามมา
	 8	หน้าบ้านเปิดโล่ง	
	 	 นับว่าเป็นทำาเลสิริมงคล	 เพราะหมายถึงโอกาสที่ 	
หลากหลาย	 หากมีต้นไม้	 พุ่มไม้ปกปิดจนมืดทึบควรกำาจัดออก		
เพื่อให้โชคลาภและพลังชี่วิ่งเข้าใส่บ้านได้เต็มที่
	 8	หลังบ้านต้องกว้าง	
	 	 พื้นที่ด้านหลังต้องกว้างกว่าหน้าบ้าน	 และต้องเป็นเนิน	
ที่สูงจึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง	 หากหลังบ้าน	
มีพื้นที่ลาดต่ำา	ควรถมหน้าดินให้เป็นเนินสูงกว่าหน้าบ้านเล็กน้อย

 หลีกเลี่ยง
	 8	อยู่ต่ำากว่าฝั่งตรงข้าม	
	 	 พยายามอยูฝ่ัง่ทีส่งูกวา่ฝัง่ตรงขา้ม	เพราะจะทำาใหธ้รุกจิ
ไม่ติดขัด	
	 8	ถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้าน	
	 	 ในแนวตรงดิ่งเข้าหาบ้าน	 หรือตำาแหน่งบ้านเป็นจุด	
สิ้นสุดของถนนเส้นตรง
	 8	โดนล้อมด้วยตึกสูง	
	 	 พลังงานจะโดนบัง	 แม้ทิศทางดีแต่อยู่ไปไม่รุ่งเรือง	
เพราะชัยภูมิรอบๆ	ไม่ดี	
	 8	ด้านหน้ามีเสาไฟ	
	 	 ถอืวา่มสีนามพลงัแมเ่หลก็อยูด่า้นหนา้	จะทำาใหอ้ยูอ่าศยั
ไม่สบาย	
	 8	อยู่ใต้ทางด่วน	
	 	 มผีลเสยีเรือ่งเสยีง	สง่ผลตอ่สขุภาพ	ธรุกจิจะแย	่ขายของ
ไม่ได้	ธุรกิจมักจะปิดตัว	
	 8	ถนนโค้ง	
	 	 จะได้รับผลกระทบ	การพุ่งชน	ทำาให้ค้าขายไม่ก้าวหน้า	
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         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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