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 ยังจำความรูสึกเมื่อตอนยายเขาอยูบานใหมกันไดไหม ชางรูสึกแปลกที่  
แปลกตา ตืน่เตน มคีวามสขุ และอดไมไดทีจ่ะยิม้อยางภมูใิจ และยิง่ยิม้แกม 
แทบปริเมื่อมีใครเอยชมวาบานสวยนาอยู นานแคไหนแลวที่ความรูสึกเหลานั้น 
เหือดหายไปกับความเคยชินพรอมกับบานที่เกาลงทุกวัน ผมมีโอกาสไปเห็น 
บานสวยหลายหลงัหลากหลายแบบ บางมมุบางหองแคทาผนงัสสีวย ๆ วางของ 
ตกแตงนิดหนอยก็ดูดีแลว บางหลังเจาของบานก็ลงมือออกไอเดียกันเอง 
บางก็มีนักออกแบบมาออกแบบให แตมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความเอาใจใสใน 
การดูแลรักษาบาน ไมใชเพียงการทำใหบานสวยเหมือนเดิม แตคือการรูจัก 
ตกแตงเพิ่มเติมและปรับบานใหเขากับไลฟสไตลแตละคนที่เปลี่ยนไปตามเวลา 
ซึ่งไมจำเปนตองลงมือตัดไมตอกตะปูเองทุกอยาง เพียงรูจักเลือกสรร รูจัก 
ผสมผสานใหเขากัน เขาใจขัน้ตอนการตกแตง กส็ามารถคยุกบัผูออกแบบหรอื 
บอกใหชางทำตามที่ตองการไดงายและสนุกกับการแตงบานมากขึ้น
 หนงัสอืเลมนีเ้ปนวธิกีารและแนวทางในการคนืชวีติภายในบาน ซึง่มตีัง้แต 
การปรบัปรงุของเดมิใหนาใช การตกแตงใหมใหนาอยู และ การปรบัเปลีย่น 
พื้นที่ใหใชงานสะดวก ที่จะชวยใหคนรักบานตกแตงดูแลบานเองได โดยไม 
จำเปนตองรอใหบานเกาโทรมไปกอน แคลองเปลี่ยนโฉมเฟอรนิเจอรตัวเดิม 
ลองทาสีหรือติดวอลลเปเปอรใหมที่ผนังบางดาน ก็เปลี่ยนบรรยากาศใหรูสึก 
เหมือนอยูบานใหมไดอีกครั้ง หรืออีกหลาย ๆ ครั้งตามตองการ
 เพราะบานคือชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยนและรีเฟรช ทั้งบานและคน ใหอยู 
อยางมีชีวิตชีวาเสมอ

 
สำนักพิมพบานและสวน 
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333999 ุุ สสสสุุขุขขขภภภาาาพพพพภภภภาาายยยใใในนนนบบบบาาานนนนจดุตรวจ จจจุุดุดดตตตรรรวววจจจ   

ถถถถถถถถถถาาาาาาาาาาาใคใคใคใคใคใคใคใคใครไรไรไรไรไรไไรไไรไร มมมมมมมมมคคคคคคคคคคคคคอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยไดไดไดไดไดไดดดดดดดดดดดดูแูแูแูแูแูแแูแูแลบลบลบลบลบลบลลบล าาาาาาา นกนกนกนกนกนกนกนกนก็ถ็ถ็ถ็ถ็ถ็ถ็ถ็็ถถือือือือือือืือือือ อโอโอโอโอโอโอโอโอโอโออกากากากกากากากาาากกกกาาสตสตสตสตสตสตสตส รวรวรวรววรววร จดจดจดจดดจดจจดดจจ ทููทูทูทูททททูทูทุกุกุกุกุกกุกุกุกุกกจุจุจุจุจุจจจจุุดขดขดขดดขดขดขดของององององององององงบบบบบบบบบบบาานานานานานานานานานนในในในในในในในในในในในครครครครครครครรราวาวาวาวาวาวาวาวาาา เดเดเดเดเดเดเดเดเเเดียียียียียียียียีียยีียววววววววว
ุ ุุุุ

เพเพเพเพเพเพเพพเพพียียียียียีีียีีียียียยงสงสงสงสงสงสงสงสงสังังังังังังังงเกเกเกเกเกเกเกกกเกเกเกกกตตตตตตตตดตดตดตดตดตดดตดตดตดตตดววววววววววยตยตยตยตตตยตยตตยตยตตตาาาาาาาา

สัสัสัสัสััสัสัสัสสสมผมผมผมผมผมมผมผม สััสัสัสสัสัสััสดดดดดดดดดวยวยวยวยยวยวยววยยมืมืมืมืมืมืมืมืมืมอออออออออ ก็ก็ก็ก็ก็็ก็ก็็สาสาสาสาสาสาสสาสส มามามามามามามามามารถรถรถรถรถรถรถถถถถถถตรตรตรตตรตรตรตรตตรวจวจวจวจวจวจวจวจจจววว สสุสุสุสุสุสสุสุสขภขภขภขภขภขภขภขภขภภาพาพาพาพาาพาพาพาพาพาาาพภาภาภาภาภาภาาาายใยใยใยใยใยใยยยใใในบนบนบนบนบนบนบนนบนบนนนบน าาาาาาานแนแนแนแนแนแนแนแนนนแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบเบเบเบเบเบเบเบบเบเบเบเ ื้ื้ ื้ ื้ ื้ ืื้ ้ ือ้งององององององององงงตตตตตตตตตตตตตนนนนนนนนน พรพรพรพรพรรพรรพรพรอออออออออออมทมทมทมทมทมทททมททมท้ั้ั้ั้ั้ั้ังวงวงวงวงวงวงวววงวัดัดัดัดัดัดัดัดัดดดดระระระระระระรระรร ดัดัดัดัดัดัดัดดดดดดดบคบคบคบคบคบคคบคบคบคบบคบควาวาวาวาาวาววว มพมพมพมพมพพมมพมพมพพพพพพพพพอใอใอใอใอใอใอใอใอใอใอใอใใใใจจจจจจจจ

ขอขอขอขอขอขอขขอองตงตงตงตงตงตตตตง วััวัวัวัวัวััววววคุคุคุคุคุคุคุณเณเณเณเณเณเณเณณณเององององององอองงไดไดไดไดไดไดไดไดไดไไไไไไไไมมมมมมมมมมมยายายายายาาายายาากกกกกกกก ดดดดดดดดดดดวยวยวยวยวยยวยวยวยวย 39393939393993 จุจุจุจุจุจุจุจุดทดทดทดทดททดททด ี่ี่ ี่ ี่ ีีี่ ี่ ่ ีีคีวควควควควควควควค รตรตรตรตรตรตตรตรตรวรวรวรวรวรวรวรรวรวจจจจจจจจจ หาหาหาหาหาหาหาหาหาหาห กพกพกพกกพกพกพกพกพกกพพพพพพพรรรรรรรรรรรรอมอมอมอมอมอมมมอมอ แลแลแลแลแลแลแลแลลลลแลแ ววววววววววววก็ก็ก็ก็ก็ก็กกกลงลงลงลงลงงงลงงมืมืมืมืมืมืมืมืมืืมมอกอกอกอกออกกกอ นัันันันันันันันันัันันันััันนเลเลเลลเลเลเลเลเลเลเ ยยยยยยยยยยย

พพพ้้้ืืืืนนนนภภภภาาายยยใใใในนนบบบาาานนนน
010101010101010101011 รรรรรรรรรรระดะดะดะดะดะดะดะดะะดับับับับับับัับบพืพืพืพืพืพืพืพืพ้ืืน้น้น้น้น้น้นนนนนนน +++++++++ ยัยัยัยัยัยัยัยัยยงคงคงคงคงคงคงคงคงคงคง งเงเงเงเงเงเงเงเงเงเรีรีรีรีีีรีรรรรรรรรรรยบยบยบยบยบบยบบดีดีดีดีดีีด ไมไมไมไมไไมไมไมไไไไไไมไมไมเเเเเเเเเอีอีอีอีอีอีอีอียงยงยงยงยงงงง อาอาอาอาอาอาอาอาอาอาาออ จลจลจลจลจลจลจลลจลจลลจลลลององององององององององงอ วาวาวาวาวาวาวาวาวาวาาาาางลงลงลงลงลงงลงลงงงลูกูกูกูกูกูกูกกููแกแกแกแกแกกแกแกวววววววววววหรหรหรหรหรหรหหรหรหหหรหห อืือืือือือือือือือลูลูลูลูลูลููููกกกกกกกกกกกเกเกเกเกเเเเเหลหลหลหลหลหหหลหลหล็ก็ก็ก็็ก็ก็ก็ก็ก็กกก

 เเเเเเเเเเเพืพืพืพืพืพืพืพืพพ่อ่อ่อ่ออ่อ่อออออตรตรตรตรตรตรตรตรตรตรตรตรวจวจวจวจวจวจวจวจจวว สสอสอสอสอสอสอสสสสอสอสสสสสสสสสสออบคบคบคบคบคบคคบคคคบบ วาวาวาววาวาวาาวาาววว มลมลมลมลลมลมลมลลลลลาดาดาดาดาดาดาดาดาาา เอเอเอเอเอเอเอเอเเออียียียีียียียียียียียยงงงงงงงงง

020202020202000202 ววววววววววววัสัสัสัสัสัสัสัสัสดุดุดุดุดุดดุดดดดดุปูปูปูปูปูปปูปูปปูปูปพืพืพืพืพืพืพืืพืพืพพพพ้น้น้น้น้น้น้น้น้นนนนนนนน ++++++++++ ไมไมไมไมไมไไมไมไไมไมมไ มมมมมมมมมมมีปีปีปีปีปีปีปีปปปปปลวลวลวลวลวลวลวลววกแกแกแกแกแแกแกแกกแกแกและละละละลละะล แมแมแมแมแมแมแมแมแมแมมแ ลงลงลงลงลงลงลงล กักักักัััักักดกดกดกดกดกดดกดกดดกดดกินินินินินินินินนนนน เคเคเคเคเคคเคเเคคคคาะาะาะาะาะาะาะาะาะาะแลแลแลแลแลแลแลแแแลแลแลววววววววววววเสเสเสเสเสเสเสเสสสียียียียียียียียียยงไงไงไงไงไงไงไไไงไไมมมมมมมมมกลกลกลกลกลกลกลกลลกลลวววววงวงวงววงวงงวงวงวงว

 รรรรรรรรรรอยอยอยอยอยอยอออยยอยยตตตตตตตตอวอวอวอวอวออวววัสัสัสัสัสัสัสััสสดุดุดุดุดุดดุดุดุดอยอยอยอยอยอยอยออยอยูู ู ู ู ู ููใูนในในในในนในในนในในนในใ สภสภสสภสภสภสสภสภสภาพาพาพาพาพพาพาพาพพพาา เรเเรเรเรเรเรเรเรียียียียียียียียียยบรบรบรบรบรบรบรบบบ ออออออออออออยยยยยยยยยยยย

 ++++++++++ พืพืพืพืพืืพืพืพืพพพพพพ้น้น้น้น้น้น้น้น้้น้นนนไมไมไมไมไมไมไมไมไมมไไมไมมมมมมมมมมมมมีรีรีรีรีรีรีรีรรรอยอยอยอยอยยอยยครครครครคคครครคคราบาบาบาบาบาบาบาบาาบบบน้น้น้น้้น้น้น้น้น้้น้้ำำำำำำำำำำำำำ

03030030030303030330300 รรรรรรรรรรรรรอยอยอยอยอยอยอยอยอออยอยตตตตตตตตอพอพอพอพอพอพอพอพพอพอพอพพอ ื้ื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ืื้นืกนนนกนกนกนกนกนนกนกับับับับับับับับบบผนผนผนผผนผนผนผนผนนังังังังังังังังงง ++++++++++++ บับับับับับับบับับบวเวเวเวเวเวเวเวเวเวเชิชิชิชิชิชิชิิชชชชงผงผงผงผงผงผงงผผงผผผนันันันันันันันันันนนนนงแงแงแงแงงแงแแงแแงแแนนบนบนบนบนบนบนนนนน กักักักักักักัักักับพบพบพบพบพบพบพบบบพพบบพบ ื้ื้ ื้ ื้ ื้ ืืน้แนแนแนแนแนแนแนแนแนแนนแแแน ละละละละละละลลละลละะะะผนผนผนผนผผนผนผนผนผนผผ งัังังังังังังงง ไมไมไมไมไมมไมมมมมโโโโโโโโโโโโกกกกกกกกกกกงตงตงตงตงตตงตงตงตงตงตัวัวัวัวัวัวัววววว

ผผผผนนนนััังงง
040404040404440400 แแแแแแแแแแแนวนวนวนวนวนวนวนวนววผนผนผนผนผนผนผนผนนผนผนนนังังังังังังง +++++++++ ผนผนผนผนผนผนผนผนผนผนผนผผผนผนังังังังังังงตัตัตัตัตัตััตัตัตตต้ง้ง้ง้ง้ง้้ง้งงตรตรตรตตรตรตตรตรตตตรรงงงงงง ไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมมไมมมมเเเเเเเเเอีอีีอีอีอีออออยงยงยงยยยงยงยงยงยงย ไมไมไมไมไมไมไไไ ลลลลลลลลลลมมมมมมมมมมม

05050505050500505055055 วววววววัสัสัสัสสัสัสสดุดุดุดุดุดุดดดุกรกรกรกรกรกรกรรกรกรุผุผุผุผุผุผุผุผุผุผิุวิวิวิวิวิววววววววววววววว ++++++++++ ไมไมไมไมมไมไมมมไมไมไไมหหหหหหหหหหหหหหลลุลุลุลุลลุลลุลดลดลดลดลลดลดลดลดลดลลลอออออออออนนนนนนนน ไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมมไ มมมมมมมมมมมีคีคีคีคีคีคีคีคีคีคีคคราราราราราราราราราราบตบตบตบตบตบตบตบตบตตตตตตะไะไะไะไะไะไะไไไะไไครครครครครครรรคคครแแแแแแแแแแแแแและละละละละละละละละละะละเชเชเชเชเชเชเชเชเชเชเ ืื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ื้ ืืือืรอรออรอรอรอรอรอรออรรอ าาาาาาาาา

 +++++++++ ยายายายายายายายายายายาาแนแนแนแนแนแนแแแนแนแแแนนนวยวยวยวยวยววยวยวยวยวยว ัังัังังังังัังังงงคงคงคงคงคงคงคคค อยอยอยอยอยอยยออออ ู ู ู ู ู ููใูนในในในในในในนในในในในนนสภสภสภสภสภสภสสภสภส าพาพาพาพาพพพาพพพาพพดีีดีดีดีดีดีดีดดดดดดด

00606060606060 พพพพพพพพพพพพพพพพืืื้้้ื้ื้ื้ื้ื้ื้ืนผนผนผนผนผนผผนผนผิวิวิิิวิวิวิวิวิวิวิวววผนผผนผนผนผนผนผนผนนนังังังังังังัังัง +++++++++ ไมไไมไมไมไมไมมมไมมไ มมมมมมมมมมมมมีรีรีรีรีรีรีรีีีีีีอยอยอยอยออยอยยยอยยรรรรรรรรรรรราาวาวาวาวาวาวาาาวาา ตาตาตตาตาตาตาตาตาตาตตาตาตตาตตตตตต มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมุมุมุมุมุมมมุมมุุมมุผนผนผนผนผนผนผนผนนผนนผนังังังังังังังงง มุมุมุมุมุมุมมุมุมมปมปมปมปมปมปมปมปมปมปมปม ระระระระระระระระระะะะะะร ตูตูตูตูตูตูตูตููููู----หนหนหนหนหหหนนหนหนหนหหนหห าาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตางางางางาางางาาาางงงงงงงง แลแลแลแลแลแลลลและระระระระระะรรรรรรอยอยอยอยอยอยอยอยอยยยยยยอ แตแตแตแตแตแตแตแตแตตแ กลกลกลกลกลกลกกกลกกลกกก ายายายายายายยายงางางางางางาางางางางาง

 +++++++++++ พืพืพืพืพืพืพืพืืืพืพืพ้น้น้น้น้น้น้น้น้น้นนผิผิผิผิผิผิผิผวเวเวเวเวเวเวเวเววเว รีรีรีรีรีรรรรรรรรยบยบยบยยบยบยบยยบบยบยย มอมอมอมอมออมอมอมอม งยงงยงยงยยงงยงยงยอออออออออนแนแนแนแนแนแนแนแแแน สงสงสงสงสงสงสงงสงสงสงงงงสงไมไมไมไมไมไมไมไมไไมไมไมไไไมเเเเเเ ห็ห็ห็ห็ห็ห็หหหหหนเนเนเนเนนนนนเนเนน ปปปปปปปปปปปปปปนคนคนคนคนคนคนคนคนคนคนคคลืลืลืลืลืลืลืลืลลล่น่น่น่น่นน่น่น่น

0707070700707 งงงงงงานานานานานานาานนนนนานา ทาทาทาทาทาทาททททท สีสีสีีีสีสีสีสแลแลแลแลแลแลแลแแลแแ ะวะวะวะวะวะวะะวววะ อลอลอลลอลลอลอลอลลลลลลลลลลลลลเปเปเปเปเปปเปเปเปเเเเ เปเปเปเปปเปเปเปเเปอรอรอรอรอรอรอรออออ  +++++++++++รร สีสีสีสีสีสีสีีีสีไไมไมไมไไไมไมไมไมไไมไมไมไมหหหหหหหหหหหหหลุลุลลุลุลุลลลลลลุดลดลดลดลดลดลดลดลดดลดลดลดลดลลออออออออออออนเนเนเนเนนเนเนเนนนนนน ปปปปปปปปปปปปนแนแนแนแนแนแนนนแแนนนแผผผผผผผผผนนนนนนนนนนนน เมเมเมเมเมเมเมเเมเมมเเ ื่ืื่ ื่ ื่ ื่ ือืใอใอใอใอใอใใใใใใอใใอใอ ชชชชชชชชชชมืมืมืมืมืมืมืมืืมืมือลอลอลอลอลอออลอลอลูบูบูบูบูบบูบบไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมมไไมเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปนนนนนนนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนนฝนฝุุ ุ ุ ุ ุุนุตนตนตนตนตนตนตนตนตนตติดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิิดดมืมืืืมืมืมืมืืืืออออออ

 ++++++ ไมไมไมไมไไมไมไมไมไมไมไมมเเเเเเเเปปปปปปปปปนรนรนรนรนรนรนนรรรนรน อยอยอยอยอยอยอยอยอ ดดดดดดดดดางางางางางาางางางดำดำดำดำดำดำดำดำดำดำำดำจาจจาจจาจาจาจาจากคกคกคกคกคกคกกกก ราราราราราราาาาาาาบนบนบนบนบนบนบนนนนบน้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำำำำำฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝนฝฝนฝนนแลแลแลแลแลแลแลแแลแลแลและเะเะเะเะเะเะะเะเเะะะ ชืชืชืชืชืชืืชืชืชืช้ือ้ออ้อ้ออ้อ้อ้อ้อ้ออออออออรารารราราราารรารารา

 ++++++ วอวอวอวอวอวอวอวอวอวอวว ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล เเเเเเเเปเปเปเปเปเปเปปเปอปอปอปออปอปอปอปป รรรรรรไมไมไมไมไมไไมไไไมมมโโโโโโโโโโโโปปปปปปปปปปปงพงพงพงพงพงพพพงพงพพงงพองององององององงงององอออ ขอขอขอขอขอขอขออขอขขออบเบเบเบเบเบเบเบบบบบเบเผยผยผยผผผผยผยผผผยผยผยผ อออออออออออออ เปเปเปเปเปเปปเปเปปปเปปปปเปนนนนนนนนนนนนนนเชเชเชเชชเชเชืืืื้ื้ื้ื้ื้ือรอรอรอรอรอรอรอราาาาาาาาาาาาาา

ปปปรรระะะตตตููู---หหหนนนาาาตตตาาางงง
080808080808080888 กกกกกกกการารารารารารารารเปเปเปเปเปเปเปปดดดดดดดดดดด ----ปปปปปปปปปปปดดดดดดดดดดดด +++++++++++++ เปปเปปเปเปเปเปเปปปปปดดดดดดดดดดดไดไดไไดไดไดไดไดดไดไดไดสสสสสสสสสะดะดะดะดะดะดะดดะดะดะดวกวกวกวกววกวกวกวกวกวกกก ปปปปปปปปปดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสสนินินินนินินินินิินินนนนทททททททท ไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝดดดดดดด

 +++++++++ สีสีสีสีสีีีสสีสสแลแลแลแลแลแลแลแลลแลแ ะพะพะพะพะพะะะพะะะะ ื้้ ื้ ืืื้้นืผนผนผนผนผนผิวิวิวิวิวิววิววปรปรปรปปรปรปปรปรปรปรปรระตะตะะตะตะตะตะตะตะะตูููููู ---หนหนหนหนหนหนหนหนหนหนหนนาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตางางางางางงงางงา ยัยัยัยัยัยัยัยััยัยัยยยยยงองององององององอองอองอองออยูยูยูยูยูยูยูยยยยูยยยยยใใใใใใใใใในสนสนสนสนสสสสภภภภภภภภภภภาาภาภาาาภาภาาาพดพดพดพดพดพดพดพดพพดพดพดีีีีีีีี

09090009090909090 รรรรรอยอยอยอยอยอยยยยยยยยยตตตตตตตอวอวออวออวอวอววววงกงกงกงกงกกกกกกบกบกบกบกบกบกบ บัับับับับับับับัับับผนผนผนผนผนผนผนผผผผผ งัังัังังังัง ++++++++++++ วงวงวงวงวงงววว กบกบกบกบกบกบกบกบกบกบกบกบปรปรปรปรปรปปรปป ะตะตะตะตะตะตูู --หนหนหนหนหนหนนนนาาาาาาาาตตตตตตตตตางางงางางางางางางา แนแนแนแนแนนแนนแนนแนบสบสบบสบสบสบสสสสสนินินินินินินินินินินนนทกทกทกทกทกทกททกทกทกท บัับับับับับบับับผนผนผนผนนนผนนผนผนผนนผนผนนนังังัังังังงงงงงดีดีดีดีดีีีดีดีด ไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมมมมไ มมมมมมมมมีรีรีรีรีรีรีรีรีรรรรรออออออออออองรงงรงรงรงรงรงรงง อยอยอยอยอยอออยยอยอ น้น้น้น้้้น้้ำเำเำเำเำำำเำ ขขขขขขขขขาาาาาาาาา

11010101010 อออออออออุปุปุปุปปุปปุปปกรกรกรกรกรรรณณณณณณณณณ +++++++ กลกลกลกลกลกลกลกลกลลลลลอนอนอนอนอนออนอนอนนน มืมืมืมืมืมืืมืมอจอจอจอจอจอจจอจออจจับับบับับับับ บาบาบาบาบาบาบาาานพนพนพพนพนพนพนนนนน บัับับับับับบบบ ใชใชใชใชใชใชใชใชใชใใชใชชงงงงงงงงงานานานานาานานานานนานนานนไดไดไดไดไดไดไดดไดไดดเเเเเเเเปปปปปปปปปปนนนนนนนปนปนนปนปนปนปนปนนปน กตกตกกตกตกตกกตตติแิแิแิแแิแิแิแิแแแและละละละลละละลล ยัยัยัยัยัยัยยยยยยงดงดงดงดงดงดงดงดงดงดง ดููดูดูดูดูดูดูดูดูดีูนีนีนีนีนีนีนีนีนนนาาาาาาใชใชใชใชใใชใชใชใใชใใช

ฝฝฝาาาเเเพพพดดดาาานนน
111111111 คคคคคคคควาวาวาวาาวาวาวาวาวววววว มเมเมเมเมเมเมมมเม รีรีรีรีรีรยบยบยยบยยยบยบยบรรรรรอยอยอยอยยยอ ++++++++ ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝาเาาเาเาาเาเรีรีรีรีรรรรรยบยบยบยบบยบยบบบยบบยบยบยบบไดไดไดไดไดไดไดไดไดไดดไดรรรรรรรรรรรระดะดะดะะดะดะดดะะดะ บัับับับับับับับบบ ไมไมไมไมไมไมไมไมไมมไมมมมมเเเเเเเเเปปปปปปปปนคนคนคคคคลืลืลืลืลืลลลลลลลลลล่น่น่น่น่นนนนนนหรหรหรหรหรหรหรหรหรือือือือืออือือืือแอแอแอแแอแแแแออออออนนนนนนตัตัััตัววววววว

 +++++++ รอรรอรรอรอรรอรรรร ยตยตยตยตยตยตยย อออออออออระระระระระระะหวหวหวหวหวหวหวหวหวหววาาาาาาาาาาางแงแงแงแงแงแงแงแแงแงแง ผผผผผผผนยนยนยนยนยนยนน งัังังังังังัดูดูดูดููููเรเรรเรรเรเรียียียียียียีียยยยบรบรบรบรออออออยยยยยยยยยย ไไไไไไมไมไมมไมไไ เเเเเเผผยผยผยยผยผยผ อออออ

121212121212222 รรรรรรรรอออออองรงรงรงงรรอยอยยยออยอยอยควควคควคคค ามามามาามามามมามเสเสเสเสเสเเสเสเเเสสสสียียียียียียหาหาาหาหาหาหาายยยยยยย +++++++++ ไมไมไมไไไมไมไมไมไมไมมมมมมมมมมมีคีีคีคีคีคีรารารารารรารรรราบนบนบนบนบนบนบนบนบบ ำ้้ำ้ำ้ำ้้ำำำ ครครครครครรครคครรคคคราบาบาบาบาบาาบบราราราราราราราราราราราราาดำดำดำำดำำำดำดำำด หาหาหาหาหาหาหาหาหากมกมกมกมกมกมกมกมกมกก อีีอีอีอีอีีอีอีอีอีอออออออาาาจาจาจาาาจาจาจาาจา เปเปเปเปเปเปปปเปเปนนนนนนนนเพเพเพเพเพเพเพเพพพรารรารารรารารรรรร ะมะมะมมีนีนีนีนีนนนนนนนน้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำำ้ำำรัััรัรัรัััรัร่ว่ว่วว่ว่ววเขเขเเเเ าาาาาาาามมมามาาา

 +++++++ ไมไมไมไมไมไมไมไมไมไมมมมมมมมมมมีรีรีรีรีรีรีรอยออยอยอยยยอยยยแตแตแตแตแตตตตตตกกกกกก โดโดโดโดโโดโโ ยยยเยเยเยเยเยเยเฉพฉพฉพฉพฉพฉพฉฉพฉฉฉพพาะาะาะาาะาาะะบรบรบบรบรบรบรรบรบรบรบรริเิเิเิเิเิเิเิเิเเเเเวณวณวณวณวณณณณณณณวณณวณขขขขขขขขอขอขอออออบมบมบมบมบมบมมบมบมบมุมุมุมมมมมมม

131333 งงงานานนานานานา สีีสีสีส +++++++ สีสีีสีสีสีสีสสสสขอขอขอขอขอขอขอขออขของวงวงววงวงงวงงงงงงวงงง สััสัสััสัสดุดุดดุดดดุดุดดดกรกรกรกกรกกกกกก ยุุยุยยุยยังังังัังังังังคงคงคคคงคงคคค ดูดูดูดูดูดูดูดูดููดีดีดีดีดีดีดดสวสวสสวสววสวววยงยงยยงยงยยยยยยยยย ามามามมมมมมมมามม

เตรียมตัวคืนชีวิตใหบาน 
นักวางแผนที่ดีไมควรเสี่ยงทำอะไรโดยไมมีขอมูล

 ดังนั้น กอนลงมือ 

ปรับเปลี่ยนบาน ลองมาทำความรูจักและสำรวจบ
านอีกสักครั้งวา 

บาดเจ็บตรงไหน หรืออยากปรับการใชสอยใหเป
นอยางไร 

 หยิบกระดาษดินสอ แลวลงมือเช็กสุขภาพบานแ
ละวางแผนไปพรอมกันเลย

ตัวอย่าง



บบันนนไไไไดดด
1414141414141411 พพพพพพพ้้ื้ื้ื้ืนผนผนนผนผผนผนผนผิวิิวิวิวิวิวิวิววัวัวัวัวัววววววววสดสดสดดสดสดสดดสดุุุุุุ ++++++ แขแขแขแขแขขแขแข็ง็ง็ง็ง็งงแรแรแรแรแรแรแแรแรงงงงง ผิผิผิผิผผผวเวเเเเวเเรีรีรีรีรีรีีรียบยบยบยบบบยบบบบ เดเดเดเดเดเดดดินินินินิไมไมไมไมไมสสสสสะดะะดะดะดะดะะดดุดุดดดุด ไมไมไมไมไมไมไมไมไ ลลลลลลลลืืืืืื่ื่ืนนนนน
 +++ จมจมจมจมจมมจมูกูกูกูกูกูููููบับับับับับับับนไนไนไนไนไนไนไไนนน ดอดอดอดอดออด ยูยูยูยยูใใใ นสนสนสสนสสนสนสสภาภาภาภาภาภภาภาพดพดพดพดพดดีีีีี ไมไมไมไมไมไมมไไ เเเเเเผยผยผยผยผยผยผผยผ ออออออออ ไมไมไไไมไ แแแแแแแแตกตกตกตกตกก
1515151515155151 รรรรรรรราวาวาวาวาวาววววา กักักักักักักนตนตนตนตนตตตนตนนตน กกกกกกกกกกก +++++++ แขแขแขแขแขแขแ ง็็ง็ง็็ง็งงแรแรแรแรแรแแแ งงงง จัจัจจจจจบสบสบสบสสบสะดะดะดะดะดดดดวกวกวกวกวกวก

าาภภภภิิิิบบบบาาาลลลงงงาาาานนนนสสสสุขขขขาาา
1616161661611 ถถถถถถถถถังังังังังงงงงเกเกเกกเกเกกเเกเ ็บ็บ็บ็บ็็บ็็บน้น้น้น้นนน้น้นนำำำำำำำำำำ

ุ
+++++++ อยอยออยอยยอยอ ูู ู ู ูใูนในในในในในในในสภสภสภสส าพาพาพาพาพาาพาพดีดีดีดีดดีีด ไมไมไมไมไมไมไมไ มมมมมมีสีสีสีสีสีสีสส่ิ่ิ่ิ่ิิ่งสงสงสงสงสงงง กปกปกปกปกปกปกปรกรกรกรกรกกกกกปนปนปนปนปนปนปนปนเปเปปเปเเปเปเปป  อนอนอนอนอนอนอนในในในในในในในใใ ถัถัถัถัถัถัถถถงงงงงงง

17171717171717 นหนหหหหนหอออออองนงนงนงนงนงนง ำ้้ำ้ำ้ำ้ำ้ำำำำสสสสสสสสสุุขุขุขุขุขุขขขุภัภัภัภัภภณฑณฑณฑณฑณฑณฑณฑณฑใใใใใใใในนน +++++++ ใชใชใชใชใชใชใชใชชงงงงงงงานานานานนานานาา สะสะสะสะสะสสสะสะส ดวดวดวดวดวดววกกกกกก ไมไมไมไมไมไมไมไมออออออออุดุดดดุดุดดตัตัตัตัตัตัตันนนนนนนน ไมไมไมไไมไมไมมไไ แแแแแแแตกตกตกตกกตกตกตกตกเสเสเสเสเสสเสเสสสียียียียียียียยหาหาหหหหาหหาายยยยยยย
18818818188 ทททททททททอออออน้น้น้น้น้น้้ำำำำำำำำำ

ุุุุ

+++++++ น้น้น้น้น้น้น้นนำไำไำไำไำไำไำไำำำไหลหหลหลหลหลลหลลสะสะสะสะสะสะะะดวดวดวดวดวดวด กกกกกก ไมไมไมไมไมไมไมไไมอออออออุดุดุดุดุดดดุดดตัตัตัตัตัตัตัตตตนนนนนนนนน สาสาสาสาสาสามามามามามามารถรถรถรถรถรถรถดัดัดััดัดัดัดักกกกกกกกกกกกกกกกลิลิลิลิลิลิลล่นน่น่น่น่น่น่นนไดไดไดไดไดด
191919191999119 กกกกกกอออออออกนกนกนกนกนกนนนนนน้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำำำำ ++++++++ ปปปปปปปปปดสดสดสดสดสดสสสดสนินินินินินินนททททททท ไมไมไมไมไมไมไมไไมไมมมมมมมมมมีนีนีนีนีนีนีน้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำ้ำำหยหยหยหยหยหยยหยหห ดดดดดดดด
202020220200 มมมมมมมกกกกกกกการารารารรรารรัรัรัรัรัรรรรรร่ว่ว่ว่ว่ววววววซึซึซึซึซึึซึซซมมมมมม ++++++++ เมเมมมเมเมเมเมเ ื่ื่ ื่ ื่ ื่ ืืืือืปอปอปอปอปอปอปปปอ ดดดดดดดน้น้น้น้น้น้น้น้นนนำทำทำทำทำทำทำทำำทำทำำทำทำ ั้ั้ ั้ ั้้งัหงหงหงหงหหงหงหงหงงหมดมดมดมดมดมดมดดดแลแลแลแลแลแลแแลแลววววววววมิมิมิมิมิิมมมเตเตเตเตเตเตตตอรอรอรอรอรอรออรนนนนนนนน้ำ้ำ้ำำ้ำ้ำ้ำำำำตตตตตตตตตองององององององอองไมไมไมไมไมไมไมไ หหหหหหหหมุมมมุมุมุมมมมมมุมมมุน น น น น น น น  

ฟฟฟฟฟฟฟฟาาาางงงงาาาานนนนไไไไฟฟฟ
21212112121 ปปปปปปปลัลัลัลัลััลัลล๊ก๊ก๊ก๊ก๊ก๊กกกก ------สวสวสวสวสวสววววิติติติติติติติติตชชชชชชชชสสสสสส ิิ ++++++++ ทุทุทุทุทุททุททททกตกตกตกตกตกตกตตตกตตตัวัวัวัวัััวัวัยัยัยัยัยัััยัยัยัยังใงใงใงใงใงใใงใงใงใงใชชชชชชชชชงางางางาางางางงาานไนไนไนไนไนไนไนไดดดดดดดดีดีีดีดีดีด เปเปเปเปเปเปปเปดดดดดดดดด -ปปปปปปปปดแดแดแแดดดแด ละละละละละละละละะเสเสเสสเสเสเสเสเ ยีียียียียีีียยยียียบปบปบปบปบปบปบปบปลัลััลัลัลัลัลลลล๊ก๊ก๊ก๊ก๊ก๊ก๊ก๊๊ก๊กงงงงงงงงงายายายายายายายา    
22222222222222 ฟฟฟฟฟฟสสสสสสสายายายายายายายยยยไฟไไฟไฟไฟไฟไฟไ ++++++++ ฉนฉนฉนฉนฉนฉนฉนฉนนนวนวนวนวนวนวนนนวนวนหุหหุหุหุหุหุหหหหุมมมมมมมมมสาสสาสาสาสาสสสสสายไยไยไยไยไยไยไยไย ฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟฟไฟ มมมมมมเหเหเหเหเหเหเหหหลืืลืลืืลืลืลลององององออองออง แตแตแตแตแตแตตแตแตกกกกกกกกกกกกกกรอรอรอรอรอรอรออออรอรร บบบบบบ
23232323232223 วววววววิติติติติติตตตชชชชชชชชชชหลหลหลหลหลหลหลหห กัักักักักักักแแแแแแแแผงผงผงผงผงผงผผผ สวสวสวสวสวสส ิิิิ ++++++ เมเมเมเมมเมเมเมมืื่ืื่ื่ื่ื่ื่ื่ือตอตอตอตออตออออ ดััดัดัดัดัดัดัดัดดดไฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟจาจาจาจาาจาจาากแกแกแกแกแกแกกแกก ผงผงผงผงผงผงงสวสวสวสวสวสวสวสวิติิติติติติติตตชชชชชชชชหลหลหลหลลหหลหลลักักักักักักักักัแลแลแลแลแลแลแลลแ วววววววว มิมิมิมิมิิมิมมิมมมเตเตเตตเตเตเตเตเตตตอรอรอรอรอรรอรอรอรอรอ ไไไไไไไไไไฟตฟตฟตฟตฟตฟฟตฟฟตฟตฟตออออออออองไงไงไงไงไไไงไงงไไไไมมมมมมมมมหมหมหมหมหมหหมุนุนุนุนุนุนนุนนุ
  หหหหหหหหากากากากากากกกากมิมิมิมิมิิิมิมเตเตเตตตเตเตเตตตอรอรอรอรอรอรอรอรยยยยยยยยย งัังังังังังังังงคงคงคงคงคงงคงคงงงงหมหมหมหมหมหมหมหหหหมุนุนุนุนนนุนุนุนุนุนแสแสแสแสแสแสสแแ ดงดงดงดงดงดงดงงดงดงววววววววามามามมามมมมามีไีไีไีไีไีไไไไฟรฟรฟรฟรฟรฟรฟรฟรฟรฟรรฟ ั่ั่ ั่ ั่ ั่ ั่วัวววววว หรหรหรหรหรหรหรรรือือือือือือือือืออมีมีมีมีมีมีมีมีมอุอุอุอุอุอุอุอุปกปกปกปกปปปกกปกปกปกปปกรณรณรณรณรณรณรณรณร ไไไไไไไไไฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟาาาาาาาาา
 บบบบบบบบบางางางางางงางางงาา ชิิชิชิชิชิชิชชชช้น้น้น้น้น้น้นนนนนนไมไมไมไมไมไมไมไมไไไมไมไไไไไไไไไดดดดดดตตตตตตตตอเอเอเอเออเอเอ ขขขขขขขขขขาแาแาแาแาแาแาแแาแผงผงผงผงผงงผผ สวสวสวสวสวสวสสววิติติิิติตติติตตตตตตตตตตตตชชชชชชชชชหลหลหลหลหลหหลลลักักักักักักกักกก ซซึซึซึซึซึซึซึึซึซซ่ง่ง่ง่งงงงงเปเปเปเปเปเปเเปนนนนนนนนนนนอัอัอัอัอัอัอัอัอัอออนตนตนตนตนตนตนตนตนตรารารารารารารารารรรายยยยยยยยย
 เเเเเเเเเเพรพรพรพรพรพรพพราะาะาะาะะาะาะาะะาา จะจะจะจะจจะจะะะจะไมไมไมไมไมไมไมไไไมไมไไ ผผผผผผผผผาาาาาาาาาานรนรนรนรนนรนรนน ะบะบะบะบะบะบะบบตบตบตบตบตบตบตบตตตตบตัดัดัดัดัดัดดดดไฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟไฟฟฟไ
242424244224 ตตตตตตตตโนโนโนนโนโนนโนนโนนโนนมัมัมัมัมัมัมัมัมมติติติติติตตตต  กรกรกรกรกรกรรรณณณณณณณณณณตััตัตัตัตัตัตัตัตัตตดไดไดไดไดไไดได ฟอฟอฟอฟอฟอฟฟอฟออัตัตัตัตัตตตตตออออออออุปุปุปุปุปุปปปปปปกกกกกก +++++++ กกดกดกดกดกดกกกกดเทเทเทเทเททเทเทเทเทสตสตสตสตสตสตสตตสส รรรรรรรรรรระบะบะบะบะบะบะะบะบบบบบบวบบวบวบวบบวบวบวาาาาาาาาาาายัยัยัยััยััยััััยยงเงเงงเงงเเงเปปปปปปปปปปปนปนปนปนปนปนปนปนปปกตกตกตตกตกตกตก ิิิิิิ
25252525252525252 ยยยยยยยยยดิดิดิิดิดิดิดินนนนนนนนนสสสสสสสสสสสายายายายายายายยย ++++++++++ อุุอุุอุอุุุปกปกปกปกปกปกกกปกรณรณรณรณรณรณณณณณรณทททททททตตตตตตองององององององอ ตตตตตตตตตตอสอสอสอสอสอสอสอสอ ายายายายายายยายยดิดิดิดิดิดิิดิดิดดดนยนยนยนยนยยนยยนยยนยน งััังังังังังังังงงงงงอยอยอยอยอออยอยอ ููู ู ู ูใูนในในในในในในในนนสภสภสภสภสภสภภภภภภภภาพาพาพาพาพาพาพพพดีดีดีดีดีดีดีดีดอออออออปกปกปกปกปกปกปกปกปกกรณรณรณรณรณณรณรณร ททททททททท่ีี่ี่ี่ี่ี่ีตตตตตต 
 สสสสสสสสสสสายายายายายายายายาาาา ดิดิดิดิดิดิดิดดนแนแนแนแนแนแนนแนแน ละละละละละละละละละละแทแททแทแทแทแทแทแทแ งงงงงงงงงงโลโลโลโลโลโลโลโลลโ หะหะหะหะหะหะหะหะะะะทีทีทีทีทีทีทีทีีทีทท่ฝ่ฝ่่ฝ่ฝ่ฝ่ฝฝฝฝงงงงงงงงงในในในในในใในในในในนดิดิดิดิดิดิิดดดนยนยนยนยนยนยนยนยังังังังังัังังังงคงคงคงคงคงคงคงคงงงเชเชเชเชเชเชเชชชชเเ ื่ ื่ ื่ ื่ ื่ ือ่มอมอมอมอมอมอมอมออมตตตตตตตตตตตตอกออกอกอกอกอกอกอกกันันันันันันันนนดีดีดีดีดีดดีดดด
262626262662626 กรรกรกรกรกรรรณณณณณณณณณณณณณตตตตตตตตตางางางางางางงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาาาารใรใรใรใรใรใรรรรใรรรรใชชชชชชชชชชชชงางางาางางางาง นอนอนอนอนอนอออนนออุปุปุปุปุปุปุปุุุปปกกกกกกกกกกากากากากากากากากากกกกกกก ++++++ ใชใชใชใชใชใชใชใชชใชใใใใชไไไไไไไไดดดดดดดดดดีดีดีดีดีีีดีีด

นนนิิิเเเจจจจออออรรรรบบบบิิิิลลลลททททออออิิินนนนงงงาาาานนนเเเเฟฟฟฟฟฟฟอออรรรรนนนิิิงงงง
272727272772 สสสสสสีแีแีแีแีแีแแและละละละละะะละะะพืพืพืพืืืืพืพ้ืน้น้น้นน้น้น้น้นนนนนผิผิผิผิผิผิิผผผววววววววววสสสสสสสีีีีีีี +++++++++++ สวสวสวสวสววสวสสสวววส ยงยงยงยงยงยงยงยงยงยงยย ามามามมามามามามมมดูดูดูดูดูดูดดูดดีดีดีดีดีดีดีดีดีด ขอขอขอขอขออออบมบมบมบมบมบมมบมมุมุมุมุมมุมมมุมมไมไมไมไมไมไมไมมเเเเเเเผยผยผยผยผยผยผยยผยอออออออออ
28288282822888 นนนนแลแลแลแลแลแลแลแลแแแ ะผะผะผะผะผะผผะะะะผผนันันันันันันัันงงงงงงรรรรรอยอยอยอยอยอยยยยยอ ตตตตตตตอกออกอกอกอกอกออ ััััักักกกกกกกับัับัับับับบบบบพืพืพืพืพืพพพพ้น้น้้น้น้้น้น้นนรรรรรร +++++++ แนแนแนแนแนแนแนแนแนแนนบสบสบสบสบสบสบสบสสบสบสสนินินินินินินินนนทเทเทเทเทเทเททเเรีรีรีรีรีีรีีรรรรยบยบยบยบยบยบยบยบยบบรรรรรรรรอยอยอยอยอยอยยอยดีดีดีดีดีดีดีด   
292929229292929292 กกกกกกกกกกกการาราารารารารารา เปเปเปเปเปเปเปเปปดดดดดดดดดก -------ปปปปปปปปปปปดดดดดด ++++++++ ใชใชใชใชใชใชใชใชใชใใใชใชงงงงงงงงงงานานานนานานานนานนานสะสะสะสะสะะสะสะสะสส ดวดวดวดวดวดวดดดด กกกกกกก ไมมไมไมไมไมไมมฝฝฝฝฝฝฝฝฝดดดดดดดดด หนหนหนหหนหนหนหนนห าาาาาาาาาาบาบาบาบาบาบาบาบาบานไนไนไนไนไนไนไนไนไมมมมมมมมมมมมมตกตกตกตกตตกตกตก
3303000303333 รรรรรรรูปูปูปูปูปูปปปูปแบแบแบแบแแบแแบแบแ บบบบบบบบบ ++++++++ ใชใชใชใใชใชใชใชใชใชชชชงงงงงงงงงงงงานานานานานานานานานนนไดไดไดไดไดไดไดไดดไ ดดดดดดดดดีีีีีีีี ยัยัยัยัยัยัยัยัยัยยงคงคงคงคงคงคงคง งเงเงเเงเงเงเงงง หมหมหมหมหมหมหมมหมมหมมาะาะาะาะะาะาะาะะาะกักัักักักักักกบไบไบไบไบไบไบไบไบไไบ ลฟลฟลฟลฟลฟลฟลฟลฟลฟสสสสสสสสสไตไตไตไตไตไตไไตไตไไ ลลลลลลลลลลขอขอขอขขอขอขขอข งเงเงเงเงเงเงงเง รารารารารารารรรา

รรรนนนนิิิเเเจจจออออรรรลลลลอออยยยตตตัััววววรรรงงงาาาานนนนเเเฟฟฟฟออออออรรร
1313 วววววววัสัสัสัสัสัสัสัสสสดุดุดุดดดดุดดุบุบบุบุบุบุบุบุ +++++ อยอยอยอยอยยอยออยอยูู ู ู ูใูนในในในในในในในในสภสภสภสภสภสภสภสภภาพาพาพาพพาพพพดีดีีดดดดดดด ไมไมไมไมไมไมมมไ เเเเเเเเปปปปปปปปปปอออออออออยยยยยยยยยยยยย ฉีฉีฉีีฉกขกขกขขกขกขกขกขาดาดาดาดาดาดาดาดาดาด เปเปเปเปเปเปเปเปเปปปปนนนนนนนนนนนนนนรอรอรอรอรอรอรอรรรอยดยดยดยดยดยดยดยดดาาาาาาาาางงงงงง
23222223233333333 แแแแแแแรงรงรงรงรงรงรรงรงแแแแคคคคคคคคควาวาวาวาวาวาาวาวาามแมแมแมแมแมแมแมแมแแข็ข็ข็ข็ข็ข็ขขงแงแงแงแงแงแแงงแงแแแแแ ++++++++++ ไมไมไมไมไมไมไไมไมไมไ มมมมมมมมมมีเีเีเีีเีีเเเสีสีสีสีสีสีสสยงยงยงยงยงยงยงยงยงยงปรปรปรปรปรปรปปรปรปปป แิิแิแแแแแตกตกตกตกตกตกกตตกตกเมเมเมเมเมเมเมเมเเมมื่ืืื่ืื่ือใอใอใอใอใอใอออใออใชชชชชชชชงางางางางางางาานนนนนนน ไมไมไมไมไมไมไมมไมไไไ โโโโโโโโโยกยกยกยกยกยกยกย โคโคโคโคโคโคโคโโคโคโ ลงลงลงลงลงลงลงลลงเคเคคเ ลงลงลงลงลงลงลงลงลง

 ++++ ไมไมไมไมไมไมมมไมไมมมมมมมยยยยยยยยยยุบุบุบบบบบุบุบุบบตัตัตััตตตตวโวโวโวโวโโโโวโวว ดยดยดยดยยดยดยดยดยดยไมไมไมไมไมไมไมไมไไมไไ คคคคคคคคคืนืนืืนืนืนืืนืนสภสภสภสภสภสภสภสสภาพาพาพาพาพาพาพาพพเดเเดเดดเดดเดิมิมิมิมิิมิมิิิมิมิม
333333333333 รรรรรรรรรรูปูปูปูปูปูปูปปูปปแบแบแบแบแบแบแบแบแ บบบบบบบบบบ +++++++ ใชใชชใชใชใชใชชชใชใชชชชชชงงงงงงงงานานานานานาา ไดไดไดไดไดไดไดไดไดดดดดดดีีีีีีี ยัยัยัยัยัยัยััยยงคงคงคงคงคคงคงคงคคงเงเเเหมหมมมมหมหมมหมห าะาะะาะาะะะกักักักักักักักักบไบไบไบบไบไบไบบไบ ลฟลฟฟฟฟลฟลฟลฟล สสสสสสสสสไตไตไตไตไตไไตไตไตตลลลลลลแลแลแแลแลลแลแ ะดะดะดะดะดะดดะดะะดูเเูเูเูเูเูเขขขขขขขขากากากากากากากกากับับับับับับับับับบบบบบบบานานานานานานานานาน

พพพ้้้ืืืนนนนนนทททท่่่ีีีใใในนนนบบบาาานนนนพพืืกกกาาารรรใใใชชชพพพืื
34344333343433 อองงงออขขขนานานานน ดหดหดหหหดดหหหออออออ ++++ อยอยอยยยยููสบสบสบสสสบสบสบบบายายาาาายายยายยยาย ไมไมไมมไมมมมไ อออออึดดึดึดดอัอัอัอัดดดด
353535355555 านานนนนาากกกกกกการารรรราราราารใชใชใชใชใ งงงงาาาา ++++++ เหเหเหเหหหเ มามามาามามาามาะกะกะกะกกะกกะะกกับับบับับับบบไลไลไไลไลไลไลไไลไไลไ ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟสไสไสไสสสไสสไสไสไตลตลตลตลตลตลตลตตต ขขขขขขขขขของององงทุทุทุทุกคกคกกคคกกก นในในใใใใใในบนบนบนบนบนบนบนบนบบบาาาาานนนนนนนน
 +++++++ เหเหหหหหหเหหหมามามามาาะกะกะกกกะกกะะะะกกับับบบคนคนคนคนคนคคนคคคคคคคคค แตแตตแตตแแ ลลลลลลลละชะชะชชชววววงววงงววัยัยัยยยย ทัทัท้ง้ง้งเดเดดดดดด็ก็กกกกแลแลลลแ ะผะผะผะผะผะผะผะผูู ู ู ู ููสููสูงององออง ายายาาาาาา ุุ
3636 สสสสสไตไตไไตไไไไไไตไไไ ลลลล +++ ยัยัยยงคงคงคงคงงงงงง งเงเงเงงงเปปปปปปนนสนสนนนสสนสไตไตไตไตตไตไตไไไตไตไไไ ลลลลลลลลทีทีทีีีีท่ช่ช่ชชชชชชชชอบอบบออบ

มมมรรรูููสสสสึึึึกกกมมคคควววาาามมม
373737 สสสะดะดดะะดวกวกววกสบสบสบบบายายยาาาาสสสคคควาวาวาามสมสมสส ++++ สบสบสบสบสบบบบายายาาาาายจัจัจจง งง +++ อึอึออดอดอดอดด ดััดดดด เพเพพเ ราราาะ.ะ.ะะ ...
383838388 สสสสสุขุขุขุขขสสสคคคคควาวาาวาวาว มสมสมสม ++ ยิยิยิยย้ม้ม้มไดไดไดไไดไดไไดไไไไไ ทททททุกุกุกวัวัน น นน ++++++ กักังวงวลอลอลออะไะไรบรบบบบางางางางงาาา อยอยยยอ าาาางงงง
3939399939 ภภภภภภูมูมูมมิใิใิใิใใใใจจจจภคคควาวาวาวว มภมมมมมมมมมม ++++ บบานานาานฉัฉัฉันยนยนนยังังังนนนนนนาอาอาอยูยูยูยูยููููููู ++ อยอยากากกเปเปปเปลีล่ีย่ยยนแนนแแนนน ปลปลป งใงใง หหนนนนนนนาอาอาอาอาอาออยูยูขขขึ้ึ้ึนนนนนน

ตัวอย่าง



ลำดับท่ี 1 ซอมงานโครงสรางของบานกอนเปนอันดับแรก
เชน เสา คาน พ้ืน ผนัง และหลังคา รวมถึงสวนประกอบของบานท่ีมีความ 
เสียหายหนัก เพราะโครงสรางเปนกระดูกของบาน หากกระดูกออนแอ ถึงจะแตง 
ใหสวยอยางไรก็ไมอาจอยูอยางวางใจได 
ลำดับท่ี 2 ซอมงานระบบน้ำ ระบบไฟฟา รวมถึงหองน้ำ
เพราะส่ิงเหลาน้ีคือเสนเลือดของบานท่ีทำใหเราใชชีวิตอยูได แตสวนมากการซอม 
งานระบบจำเปนตองเจาะพ้ืนและผนังบางสวน จึงอาจวางแผนใหทำไปพรอมกับการ 
เปล่ียนวัสดุตกแตงเลยก็ได แตบางคร้ังงานระบบก็จำเปนตองแกไขกอน ข้ึนอยูกับ 
ความจำเปนเฉพาะหนา
ลำดับท่ี 3 ตกแตงสวนท่ีติดต้ังถาวร
เชน วัสดุปูพ้ืนและผนัง เคานเตอร เฟอรนิเจอรบิลทอิน เพราะเปนงานท่ีชางตอง 
ติดต้ังหนางานและมีฝุนผงเลอะเทอะพอสมควร สำหรับบานเกาท่ีตองซอม 
หรือตกแตงบานโดยท่ียังตองใชพ้ืนท่ีในบาน ควรวางแผนใหเสร็จเปนสวนๆ 
หรือทำทีละหอง เพ่ือขนยายและเคลียรของไปเก็บไวได
ลำดับท่ี 4 ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรลอยตัว
หลังจากซอมแซมและตกแตงโครงหลักของบานแลว ข้ันตอนสุดทายคือ
แตงเติมดวยเฟอรนิเจอรและของตกแตงแบบลอยตัว ซ่ึงไมยุงยากและไมทำใหบาน
เลอะเทอะ

พอบานแมบาน 

ก็เปนนักวางแผนมืออาชีพได 
หลังจากสำรวจบาน เราก็รูแลววาม

ีอะไรตรงไหนตองซอมแซมหรือปรับ
เปลี่ยนบาง 

จากนั้นจึงมาวางแผนการรีเฟรชบาน
กัน หากมีงบประมาณเพียงพอแนะ

นำใหทำใหเสร็จ 

ในครั้งเดียวเลยจะดีกวาการแยกทำท
ีละอยาง เพราะคารับเหมาจะถูกกว

า 

และบานก็เปอนเพียงครั้งเดียว แตถ
าใครมีงบจำกัดควรจัดลำดับตามควา

มจำเปน 

กอน - หลัง เพื่อชวยใหคุณจัดการชีวิตแล
ะงบประมาณไดงายขึ้น ดังนี้

010

ตัวอย่าง



mission 

หากใครกำลังคิดวา “จะทิ้งเฟอรนิเจอรเกาก็เสียดาย แตจะซื้อใหมก็เปลืองเงิน” 
วิธีการปรับปรุงของเดิมใหนาใชมากขึ้นนาจะเหมาะกับคุณ 

ไมวาจะเปนโตะตัวเกา โซฟาตัวเกง หรือตูสุดเชย
เพียงนำมาทำสี เปลี่ยนพื้นผิว หุมผาลายใหม ปรับเปลี่ยนการใชงาน

หรือเพียงเช็ดลางทำความสะอาด ก็จะดูเหมือนใหมไดในงบประมาณไมแพง 

ปรับปรุงใหนาใช 

ตัวอย่าง



ขนาดพื้นที่เปนตัวบงช้
ความกวางและแคบ 

แตไมไดทำใหความเปนบาน
ลดนอยลง

&Found
Lost

CONDOMINIUM  
ปรับและปรุงหองเกาใหนาอยู 

เจาของ - ออกแบบ คุณภูมินันท ธราช
เร่อง เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ ภาพ อภิรักษ สุขสัย 

ภาพประกอบ พิมพวรย  กิตติสารกุล สไตล ประไพวดี โภคสวัสดิ์

ตัวอย่าง
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เมื่อมีความจำเปน หลายคนตองยอมเสียความ 
เคยชินในการอยูบานที่มีบริเวณใหเดินเลน เสีย 
ความเปนสวนตวัจากบานทีม่รีะยะหางมาอยูหอง 
ท่ีชิดติดๆ กัน เชนเดียวกับ คุณบอลล่ี - ภูมินันท 
ธริาช อนิทเีรยีรดไีซเนอร ตองเปลีย่นทีพ่กัเพือ่ 
การงานทีเ่ปลีย่นแปลงและเตบิโตข้ึน คอืการเปน 
อาจารยพิเศษที่ภาควิชาตกแตง 
ภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี การหาที่พักใหมทีต่รงใจ 
จึงเริ่มตนขึ้น 

“ตอนแรกท่ีหาท่ีพักใหมก็คิด 
เพียงวาจะเชาหองอยู แตพอมา 
คิดดูอีกที การเสียคาเชาไปเร่ือยๆ 
สุดทายก็ยังไมใชหองของเราอยูดี 
พอดีมาเจอที่นี่ และมีหองวางจึง 
ตัดสินใจซื้อเพื่อตกแตงเองทันที” 
คุณบอลล่ีอธิบายความเปนมา 
กอนจะกลาวถึ งการปรับและ 
ปรุงหองเกาใหนาอยู

“ประเด็นหลักของการปรับปรุงหองพักของ 
อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมคือ ตองสอบถาม 
ถึงกฎระเบียบวา หามหรืออนุญาตใหทำอะไร 
ไดแคไหน จากนั้นจึงมาคิดตอถึงสิ่งที่ตองการ 
ตรวจสอบสภาพหอง แลวพิจารณาวาหากเรา 
รีดีไซนสวนตางๆ  ใหเปลี่ยนไปจากเดิมจะกอ 
ผลกระทบอะไรบาง ทั้งดานความแข็งแรง 
และความสวยงาม โดยทั่วไปเรื่องความแข็งแรง 
จะไมคอยมีปญหา หากไมไดเปล่ียนแปลง 

โครงสรางหรอืใชทำกจิกรรมทีม่นีำ้หนกัมาก แต 
ในเรื่องความสวยงามและความอยูสบายนาจะ 
สำคัญกวา เพราะที่นี่จะกลายเปน ‘บาน’ ที่เรา 
ตองอยูไปอีกนาน” 
 สิง่ทีค่ณุบอลลีค่ดิทำเปนอยางแรกคอื การ 
ทุบผนังสวนท่ีก้ันหองนอนและหองน่ังเลน รวมท้ัง 

ผนังหองน้ำสวนหน่ึง ทำใหภาพรวม 
ของหองดูกวางขึ้นอยางเห็นไดชัด 
จากนัน้คอยคดิเรือ่งการแบงพืน้ทีใ่ห 
เปนสดัสวนโดยทีย่งัคงเปนหองโลง 
เชื่อมถึงกันหมด
 “ผมอยูคนเดียว แตก็ตองการ 
หองท่ีกวางขวางหนอย จึงแบงพ้ืนท่ี 
ใหดูเปนสัดสวนโดยการใชวัสดุที่ 
ตางกัน เชน พ้ืนครัวปูกระเบ้ือง 
แตพอเปนสวนโตะทำงานก็เปลี่ยน 
เปนพืน้คอนกรตีขดัมนั หรอืปพูรม 
เพื่อแสดงขอบเขตของพื้นที่ ให 
ชัดเจนขึ้น สวนหองน้ำใชผามาน 

พลาสติกกั้นแทนผนังและประตูซึ่งสามารถเปด 
โลงได แตถามีพอแมพี่นองมา เขาก็ดูจะตกใจ 
บาง และหองน้ำมักเปนปญหาในการเปล่ียนแปลง 
มากที่สุด หากเปนไปไดไมควรยายหรือเพิ่ม 
หองน้ำ โดยเฉพาะหองชุดแบบนี้แลว การเจาะ 
พื้นใหมเพื่อเดินทอระบายน้ำจะเปนการรบกวน 
เพื่อนบานที่อยูชั้นลางมากที่สุด”
 หองนี้ไมตางอะไรจากหองในอาคารชุด 
ทั่วไป แตสิ่งหนึ่งที่ผมรูสึกไดถึงความแตกตาง 
คือความคิดและความมั่นใจในการออกแบบ 

01 ระหวางหองนอน
และหองนั่งเลน 
กั้นประตูบานเฟยม
ที่สามารถเลื่อนเปด - ปด
ไดจนสุดความกวาง
สรางการเชื่อมตอ 
เมื่อตองการหองโปรงโลง 
02 หองนอนโทนสีดำนี้
คุณบอลลี่ตั้งใจใหเกิด
บรรยากาศของการพักผอน
อยางแทจริง โดยใชสีดำ
ทั้งผนังและผาปูที่นอน
ทำใหหองมืดสนิทและ
มีแสงสะทอนนอยมาก
เพิ่มลูกเลนโดยการซอน
ไฟแบล็กไลทเปนโคมไฟ
หัวเตียง
03 ใชแผนหลังคา
พอลิคารบอเนตชนิดลอน
สีขาวขุนเปนหนาบานเปด
ตูเสื้อผา สลับกับการใช
กระจกเงาทำขอบสีดำ
ที่ดูเหมือนลวดลายกราฟก
เปนผนังตกแตง

“การใชงานภายใน
หองนั้น เรยบงาย
เพราะอยูคนเดียว
โดยเขาใจถึงลำดับ
การใชงานและเนน
ก า ร ใ ช พ้ืน ท่ี ใ ห
คุมคาที่สุด”
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