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• วางแผนสร้างบ้านอย่างไร ห่างไกลปัญหาปลวกรบกวน?
• ลงเสาเข็มและวางโครงสร้างอย่างไร ให้บ้านมีมาตรฐานและปลอดภัย?
• เทคนิค! ตกแต่งห้องครัวในบ้าน ให้สวยงามและปลอดภัย
• ฝ้าเพดานควรสูงเท่าไหร่ เพ่ือให้ได้บ้านบรรยากาศโปร่ง โล่ง สบาย?
• ฮวงจุ้ยบันไดบ้าน สร้างอย่างไรให้ชีวิตมีแต่ดี?



1. ราดน้ายาป้องกันปลวกลงบนพื้นดินท่ีจะสร้างบ้าน

การฉีด-ราดน้ายาป้องกันปลวกลงบนพื้นดินท่ีจะสร้างบ้าน เพื่อ

ท าให้พื้นดินบริเวณท่ีสร้างอาคาร รวมถึงพื้นดินโดยรอบเป็นพิษ 

เป็นการป้องกันปลวกมาอาศัยท ารัง ซ่ึงการฉีดน้ายาแบบน้ีป้องกัน

ได้ประมาณ 3 - 5 ปี ข้ึนอยู่กับย่ีห้อ และสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี

2. วางระบบท่อน้ายาป้องกันปลวก

วิธีวางท่อน้ายาป้องกันปลวกนี้  เป็นการวางรากฐานของการ

ป้องกันปลวกแบบระยะยาว เพราะสามารถฉีดอัดน้ายาป้องกัน

ปลวกลงบริเวณพื้นดินใต้อาคารได้ตลอดทุกปี โดยไม่ต้องมาเจาะ

พื้นเพื่ออัดน้ายาก าจัดปลวกในภายหลัง ดังน้ันจึงเป็นวิธีท่ีได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก

การวางแผนปลูกสร้างบ้าน จึงควรจะค านึงถึงการวางท่อฉีดปลวก 

ท่ีติดกับคานคอดินของบ้าน ซ่ึงจะต้องท าต้ังแต่ก่อนการก่อสร้าง

ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีควรใช้ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน า เพราะต้องมีการ

ค านวณถึงชนิดท่อ ขนาดท่อ ระยะของแต่ละจุด และรายละเอียด

ต่างๆ ของสารท่ีจะใช้ฉีด เพื่อให้ได้ประสิทธภิาพในการก าจัดปลวก

ท่ีดีท่ีสุด
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หนึ่งในปัญหาคู่บ้านหลังงาม คือ แขกไม่ได้รับเชิญอย่าง ปลวก สัตว์ตัวเล็กที่สร้างปัญหาใหญ่ให้กับบ้าน ซ่ึงท าลายไปถึงโครงสร้าง
บ้านเลยทีเดียว บางบ้านกว่าจะรู้ว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญอาศัยอยู่ ก็ท าเอาหมดเงินซ่อมบ้านก้อนโต ดังนั้นการวางแผนสร้างบ้านพร้อม
แนวทางป้องกันปลวก จึงเป็นเรื่องที่ ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะการป้องกันต้ังแต่ขั้นตอนก่อนสร้าง ถือเป็นแนวทางที่ได้ผล
มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถปกป้องได้ในนานกว่าการป้องกันและก าจัดปลวกหลังสร้างบ้าน ซ่ึงจะมีวิธีอย่างไรบ้าง ตามไปดูกัน



3. เลือกวัสดุสร้างบ้านท่ีไม่เป็นอาหารของปลวก

การเลือกวัสดุสร้างบ้านเป็นส่วนส าคัญในการป้องกันปลวก ดังน้ัน

การเลือกวัสดุท่ีไม่เป็นอาหารปลวก จึงเป็นการตัดปัญหาเร่ือง

ปลวกไปได้อย่างเด็ดขาด

เลือกไม้ท่ีมีความทนทานต่อการท าลายของปลวก เช่น ไม้สัก 

หรือไม้ท่ีผ่านการอัดน้ายากันปลวกท่ีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

เข้าไปถึงแกนไม้

ใช้วัสดุพลาสติกปูรองพื้ นบ้านก่อนเทพื้ นจริง หรือปูแผ่น

พลาสติกรองระหว่างพื้นดินและพื้นกระเบ้ือง เพื่อป้องกันปลวก

ข้ึนมาจากใต้ดิน

เลือกใช้เหล็กเป็นวัสดุโครงสร้าง

วัสดุฝ้าควรเลือกใช้วัสดุไม้เทียมพวกสมาร์ทบอร์ด และ

หลีกเล่ียงวัสดุท่ีเป็นยิปซัมบอร์ด เพราะมีส่วนผสมของกระดาษ 

อันเป็นอาหารโปรดของปลวก

ประตูหน้าต่าง เลือกท่ีมีขอบยางโดยรอบ ซ่ึงจะท าให้ปิดสนิท

มากย่ิงข้ึน ช่วยป้องกันความช้ืนเข้ามาภายในบ้าน และเป็น

ฉนวนก้ันระหว่างผนังกับขอบบานประตู–หน้าต่าง ท่ีเป็นไม้ 

หากสามารถเลือกใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมหรือเหล็ก ก็จะหลีกเล่ียง

ปัญหาปลวกได้ดีมาก เพราะปลวกไม่สามารถกินได้

4. ทาน้ายารักษาเนื้อไม้ป้องกันปลวก 

ส าหรับไม้ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ควรใช้น้ายารักษาเนื้ อไม้ ท่ีมี

คุณสมบัติในการป้องกันปลวกประสิทธิภาพสูงกับไม้ทุกช้ินท่ีใช้ใน

การสร้างบ้าน ท้ังส่วนโครงสร้าง หรือไม้ภายในบ้าน เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ปลวกกัดกิน

5. ติดมุ้งลวดกับประตู-หน้าต่างป้องกันแมลง 

แม้ว่าปลวกจะอาศัยอยู่ใต้ดิน แต่การท่ีปลวกจะเข้ามาอยู่ในบ้าน 

ไม่ได้มาจากพื้นดินได้เท่าน้ัน อีกช่องทางหน่ึงท่ีจะท าให้ปลวกข้ึน

บ้านได้มาจากแมลงเม่าท่ีมักจะบินเข้ามาเล่นไฟในบ้าน (แมลงเม่า

คือปลวกในระยะสืบพันธุ์) ดังน้ันการติดมุ้งลวดจึงเป็นอีกแนวทาง

ท่ีสามารถป้องกันปลวกได้

6. หลีกเล่ียงการปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้าน

ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้บ้าน เพราะรากท่ีชอนไชของต้นไม้น้ัน 

เป็นช่องทางให้ปลวกเข้าสู่บ้านได้ ส่วนต้นไม้ท่ีตายแล้วก็ควรก าจัด

ท้ิงไป ไม่ให้เหลือซากเอาไว้เป็นอาหารปลวก รวมถึงไม้ค้าต้นไม้ท่ี

มักจะเป็นอาหารอันโอชะของปลวกด้วย

ปัญหาปลวกน้ัน หากเร่ิมวางแผนป้องกันไว้แต่แรกจะช่วยลด

ปัญหาท่ีจะตามมาได้มาก และใช้ต้นทุนน้อยกว่าการท่ีจะต้องไป

เสียเงินแก้ปัญหาและไล่ก าจัดปลวกภายหลัง ในส่วนของวิธี

วางแผนป้องกันปลวกท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดและได้ผลมาก

ท่ีสุด คือ การวางระบบท่อน้ายาก าจัดปลวก ซ่ึงจะท าต้ังแต่ใน

ข้ันตอนการก่อสร้างบ้าน ดังน้ันหากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริการ

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ จะมีการ

วางแผนป้องกันรับมือปลวกได้อย่างรอบคอบ หมดกังวลเร่ืองปลวก

ในระยะยาวอย่างแน่นอน
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การลงเสาเข็ม และ การวางโครงสร้าง

เป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีใครจะปลูกสร้างบ้านก็ต้องลงเสาเข็ม บ้านแต่ละ

แบบ แต่ละพื้นท่ีต่างสภาพแวดล้อมก็ลงเสาเข็มต่างกัน เพราะการ

ลงเสาเข็มมีผลโดยตรงกับโครงสร้างบ้าน หรือส่วนต่อเติมอย่าง

ชัดเจน หากเสาเข็มหย่ังลึกไม่ถึงช้ันดินแข็ง หรือต้ังไม่ตรงกับ

เสาบ้าน หรือเสาเข็มแต่ละด้านหย่ังอยู่บนดินท่ีต่างชนิดกัน ไม่มี

การตรวจสอบช้ันดินให้ดีก่อนลงเสาเข็ม เป็นสาเหตุท่ีท าให้บ้าน

ทรุดเอียง หรือถล่มสร้างความเสียหายได้

ดังน้ันจึงควรมีการค านวณความลึก ชนิดและประเภทของเสาเข็ม 

และมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากวิศวกร หรือ ดูแล

โดยบริษัทรับสร้างบ้านท่ีใช้บริการ ท่ีส าคัญเจ้าของบ้านเองก็ควรมี

ความรู้เก่ียวกับเสาเข็มไว้บ้างเพื่ อให้คุยกับทีมหรือรู้เท่าทันการ

ใช้งานเสาเข็มอย่างถูกต้อง ซ่ึงหากจะเร่ิมต้นก็ต้องไปท าความรู้จัก

ประเภทของเสาเข็มกันก่อน

1. เสาเข็มตอก 

คือการใช้ป้ันจ่ันตอกเสาเข็มลงไปในดินจนได้ความลึกท่ีต้องการ 

เป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดเนื่องจากวิธีการก่อสร้างไม่

ซับซ้อนและต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดส าหรับการ

ก่อสร้างในพื้นท่ีท่ีมีอาคารรอบข้าง หรือมีเพื่ อนบ้านอยู่ใกล้ชิด 

เน่ืองจากแรงส่ันสะเทือนในการตอกและการเคล่ือนตัวของดินท่ีถูก

แทนท่ีด้วยเสาเข็ม จึงเหมาะส าหรับพื้นท่ีห่างไกลชุมชนหรือบ้าน

ข้างเคียง
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ปัญหาการลงเสาเข็มและการวางโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน มีให้เห็นตามข่าวต่างๆ ตัวอย่างเคส เช่น เกิดเหตุหลังคาโรงรถทรุด
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้อยู่อาศัย สะท้อนปัญหาการต่อเติมอย่างไม่มีมาตรฐานและไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นวันนี้เรามา
ทราบถึงความส าคัญของการลงเสาเข็มและการวางโครงสร้าง ที่มีผลต่อมาตรฐานและความปลอดภัยของบ้าน
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2. เสาเข็มเจาะ

คือเสาเข็มท่ีก่อสร้างโดยการหล่อคอนกรีตลงไปในดินท่ีถูกเจาะเปน็

หลุมไว้ล่วงหน้าให้เต็ม เป็นวิธก่ีอสร้างท่ีช่วยแก้ปญัหาท่ีพบจากการ

ใช้เสาเข็มตอก ท้ังการขนย้ายเสาเข็มเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง และการ

รบกวนอาคารรอบข้างเน่ืองจากแรงส่ันสะเทือนจากการตอก แต่ก็

ต้องยอมรับว่าเสาเข็มประเภทนี้มีราคาท่ีสูงกว่าเสาเข็มตอก

3. เสาเข็มกลมแรงเหว่ียงอัดแรง 

เป็นเสาเข็มท่ีผลิตด้วยกรรมวิธกีารป่ันคอนกรีตในแบบหล่อซ่ึงหมุน

ด้วยความเร็วสูง ท าให้เนื้ อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่า

คอนกรีตท่ีหล่อโดยวิธีธรรมดา จึงมีความแข็งแกร่งสูง รับน้าหนัก

ได้มาก เสาเข็มสปันมีลักษณะเป็นเสากลม ตรงกลางกลวง มีโครง

ลวดเหล็กอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ เสาชนิดนี้เหมาะ

ส าหรับสะพานหรือใช้เป็นฐานรากของอาคารสูงท่ีต้องการความ

ม่ันคงแข็งแรงสูง เพื่ อป้องกันปัญหาเร่ืองลมแรงและการเกิด

แผ่นดินไหว

เลือกเสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับโครงสร้างบ้าน?

โครงสร้างในท่ีนี้นอกจากตัวบ้านแล้วหมายถึง โรงรถ ห้องครัว หรือ

ลานซักล้าง ซ่ึงการใช้งานแต่ละจุดมีการแบ่งน้าหนักไม่เหมือนกัน 

เช่น การต่อเติมโรงครัว ความยาวของเสาเข็มจะส้ันกว่าตัวบ้าน

หลักหรือโรงรถท่ีต้องรับน้าหนักและรองรับการส่ันสะเทือนตลอด 

การก็ใช้เสาเข็มไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดท่ีวางสระว่าย

น้า หรือแท็งค์น้าก็ควรผ่านการค านวณควบคุมโดยวิศวกรจาก

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีดูแลเท่าน้ัน 

การสร้างบ้านใหม่ หากสร้างบ้านเดิมอยู่บนพื้นท่ีบ่อน้า วิศวกร

จะใช้เสาเข็มยาวประมาณ 12-18 เมตร แต่หากการสร้างบ้านนี้ 

สร้างอยู่ในพื้นท่ีต่างจังหวัด เช่น ภาคอีสานหรือภาคใต้ ท่ีมี

ความหนาแน่นของดินสูง หรือมีดินแข็งอยู่ต้ืน ก็อาจจะใช้

เสาเข็มเพียง 6-8 เมตร ซ่ึงหากเป็นบ้านช้ันเดียว ส่วนใหญ่จะใช้

วิธีการลงเสาเข็มตอก เพราะเป็นวิธีท่ีประหยัด โดยราคาของ

เสาเข็มจะถูกกว่าแบบเสาเจาะถึง 3 เท่า

การสร้างอาคารขนาดใหญ่ จ านวนช้ันมาก รับน้าหนักมาก จะ

ใช้เสาเข็มยาว ต้ังแต่ 20-30 เมตร แต่ในกรณีท่ีมีเง่ือนไข

เก่ียวกับชุมชนเพิ่มเติม การเลือกลงเสาเข็มก็ต่างออกไป เช่น มี

พื้นท่ีแคบ เขตติดต่อใกล้เพื่ อนบ้านมาก การลงเสาเข็มตอก

อาจจะส่งผลก่อความร าคาญได้ (เทศบัญญัติในบางพื้ นท่ี

ก าหนดให้ใช้ระบบเข็มเจาะกรณีอาคารท่ีสร้างใหม่ห่างจาก

อาคารเดิม/เพื่ อนบ้านน้อยกว่า 30 เมตร) ซ่ึงจะใช้การลง

เสาเข็มเจาะเพื่ อสะดวกในการเคล่ือนย้ายและไม่สร้าง

แรงส่ันสะเทือน และความสะดวกต่อการใช้งาน จึงท าให้การลง

เสาเข็มเจาะมีราคาสูง 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น การค านวณ การลงจ านวน และวิธีการลง

เสาเข็ม ล้วนเป็นหน้าท่ีการควบคุมของวิศวกรเท่าน้ัน ไม่ควรปล่อย

ให้อยู่ในความดูแลของช่างท่ัวไป เพราะหากเกิดความเสียหาย อาจ

ถึงชีวิตเลยก็ได้ ท่ีส าคัญควรสร้างผ่านบริษัทรับสร้างบ้าน ท่ีมี

มาตรฐานและมืออาชีพคอยให้ค าแนะน าและปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัย
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1. วางแปลนชุดครัวให้เข้ากับพื้นท่ีและความต้องการใช้สอย

อันดับแรกคือการวางแปลนห้องครัวให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและการ

ใช้งาน เพราะกิจกรรมในห้องครัวประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

พื้นท่ีเก็บของ พื้นท่ีเตรียมและปรุงอาหาร และพื้นท่ีล้าง ซ่ึงการวาง

แบบห้องครัวโดยท่ัวไปมีการวางรูปแบบต่างๆ ดังน้ี

แบบตัว I หรือ One Wall Kitchen คือการจัดแบบชิดผนังด้าน

เดียวหรือแบบเส้นตรง นิยมใช้กับบ้านท่ีมีเน้ือท่ีจ ากัด

แบบตัว L หรือการจัดแบบชิดผนังสองด้าน คือการจัดวาง

เคาน์เตอร์แบบเข้ามุมด้านใดด้านหน่ึงเพื่อให้ส่วนกลางของห้อง

โล่ง เหมาะกับห้องครัวลักษณะแคบและยาว 

แบบเส้นขนาน หรือ Galley Kitchen ใช้ส าหรับห้องครัวท่ีประตู

อยู่ตรงข้ามกัน 2 ประตู

แบบตัว U คือ 3 ด้านของห้องครัวจะถูกล้อมไปด้วยเคาน์เตอร์

ส าหรับจัดเก็บของ และมีพื้นท่ีว่างตรงกลางให้เตรียมอาหารได้

แบบมีเกาะกลาง หรือ Island คือการจัดแบบมีเคาน์เตอร์อยู่

บริเวณกลางห้อง สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบห้องครัวก่อน

หน้าอีก 4 แบบได้ตามใจชอบ 
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ห้องครัวถือเป็นห้องหนึ่งที่มีความส าคัญในบ้าน เพราะเป็นทั้งพื้นที่เตรียมและกักตุนอาหาร และยังเป็นพื้นที่เก็บสิ่งของมากกว่าห้อง
อื่นๆ ดังนั้นห้องครัวจึงควรออกแบบให้จัดเก็บสิ่งของได้ดีมีระเบียบ ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานอย่างคล่องตัว โดยมีเทคนิค
ตกแต่งห้องครัวในบ้าน ให้สวยงามและปลอดภัย หากเราวางแผนต้ังแต่เริ่มสร้างบ้าน ซ่ึงจะมีเทคนิคอะไรบ้าง ลองตามไปดูกัน
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2. เลือกโทนสีท่ีเหมาะกับห้องครัว

โทนสีท่ีใช้ในห้องครัว มีผลอย่างมากต่อเร่ืองของอารมณ์และ

ความรู้สึก ถ้าต้องการให้ห้องครัวดูปลอดโปร่ง ไม่อึดอัด หรือทึบตัน 

ควรเลือกใช้สีผนังหรือสีเคาน์เตอร์ครัวโทนสว่างและสีเอิร์ธโทน 

เช่น สีขาว สีครีม สีเปลือกไข่ สีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อน 

3. ขนาดเฟอร์นิเจอร์ต้องสัมพันธกั์บกายวิภาคของมนุษย์

เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดได้ถูกก าหนดขนาดมาตรฐานเอาไว้ เพื่อให้เป็น

บรรทัดฐานในการออกแบบท่ีเหมาะสมกับร่างกายคนเรา สัดส่วนท่ี

พอดีของเฟอร์นิเจอร์จะช่วยให้ใช้งานได้คล่องตัวมากข้ึน เช่น

เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ครัวส าหรับท่ีใช้งานท้ังเตรียมประกอบ

อาหารและเก็บอุปกรณ์ควรมีความลึก 60 ซม. ความสูงจากพื้น

ถึงท็อปเคาน์เตอร์ 90 - 105 ซม.

ตู้เก็บของ ตู้ลอยบิลต์อิน ช้ันวางของแขวนผนัง ควรสูงจากท็อป

เคาน์เตอร์ครัวประมาณ 40 - 70 ซม. ลึกประมาณ 30 - 40 ซม. 

เพื่อหลีกเล่ียงศีรษะของผู้ใช้งานชนหรือกระแทก

เคร่ืองดูดควันและเตาปรุงอาหาร ขนาดความสูงของเตาแก๊ส

หรือเตาไฟฟ้า ควรสูงเท่ากับท็อปเคาน์เตอร์ แต่ไม่ควรกว้างเกิน 

1 ม. ความยาวข้ึนอยู่กับพื้นท่ีโดยรอบ ความกว้างไม่น้อยกว่า 

60 ซม. ส่วนเคร่ืองดูดควันควรสูงจากเตาประมาณ 50 - 70 ซม.

เตาอบ ควรอยู่ในระดับเดียวกับเคาน์เตอร์ส าหรับเตรียมอาหาร 

เพราะเม่ือเตรียมอาหารเสร็จจะสามารถเปิดใช้งานได้ทันที ถ้า

ติดต้ังสูงหรือต่ากว่าอาจจะท าให้ใช้งานไม่สะดวก เพราะต้องก้ม

หรือเขย่งตัวขณะหยิบจับ ความสูงท่ีแนะน าคือความสูงจากพื้น

ถึงฐานเตาอบอยู่ท่ี 45 - 70 ซม.

4. จัดห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วยล้ินชักและตู้

ห้องครัวเป็นห้องท่ีมีอุปกรณ์และเคร่ืองปรุงมากมาย ดังน้ันควร

แยกประเภทอุปกรณ์ต่างๆ และวางแผนจัดระเบียบด้วยตู้และ

ล้ินชัก ซ่ึงจะให้ประหยัดพ้ืนท่ี ง่ายต่อการค้นหา และปลอดภัย 

ส าหรับตู้ติดผนังเป็นหน่ึงในไอเทมยอดนิยมในห้องครัว เพราะเก็บ

ของได้มากและประหยัดพื้นท่ี หลายๆ บ้านมักนิยมท าตู้ติดผนังสูง

ถึงฝ้าเพดาน เพื่อให้มีท่ีเก็บของเยอะ แต่อย่างไรก็ควรต้องระวัง

เร่ืองความสูงท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งานด้วย

5. หลีกเล่ียงการใช้หินอ่อนในห้องครัว

แม้ว่าหินอ่อนจะให้ความรู้สึกหรูหราและสวยงาม แต่ไม่เหมาะ

ส าหรับการน ามาใช้ในห้องครัว ไม่ว่าจะปูพื้น ผนัง หรือเคาน์เตอร์

ครัว เพราะธรรมชาติของหินอ่อนน้ันจะมีความพรุน จึงดูดซับน้า

และส่ิงสกปรกมากกว่าหินแกรนิตและกระเบ้ืองเซรามิก จึงท าให้

สกปรกง่าย การดูแลรักษาท าได้ยาก หากต้องการครัวลายหินอ่อน

แนะน าให้ใช้เป็นกระเบ้ืองลายหินอ่อนจะดีกว่า เพราะสามารถใช้

งานได้ดีในระยะยาว

6. แยกเบรกเกอร์ส าหรับตู้เย็น

บางคร้ังท่ีติดธุระ ไม่อยู่บ้านหลายวัน หากสับคัตเอาต์ลง ของใน

ตู้เย็นอาจเสียหายได้ ดังน้ันการแยกวงจรไฟฟ้าส าหรับตู้เย็นออก

จากวงจรของตัวบ้าน จะท าให้สามารถตัดไฟได้ท้ังบ้าน โดยท่ีตู้เย็น

ยังท างานอยู่

7. ถังดักไขมันต้องมี

ไขมันจากอาหารมีผลท าให้ท่อน้าท้ิงอุดตัน มีกล่ินเหม็น และ

ท าลายสภาพแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องติดต้ังถังดักไขมันก่อนปล่อย

น้าท้ิงลงถังบ าบัด ท่ีส าคัญ คือ ตักไขมันออกอย่างน้อยสัปดาห์

ละคร้ัง และล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในห้องครัวโดยส่วนมากมักจะติดต้ังแบบ

ถาวรยากต่อการปรับเปล่ียนร้ือถอนในภายหลัง ควรเลือกบริษัทรับ

สร้างบ้านท่ีมีผลงานการันตีฝีมือ เพื่อวางแผนออกแบบบ้านและ

ครัวต้ังแต่ต้น เพื่อให้ได้ครัวสวย ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งาน

ของสมาชิกในครอบครัว
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บ้านโปร่ง โล่ง สบาย คือที่สุดของการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย เพราะความโปร่งจากเพดานที่สูงจะส่งผลต่อความรู้สึก การรับรู้ถึง
ความผ่อนคลายไม่อึดอัด หรือถูกกดทับ สอดคล้องกับจิตฟิสิกส์ (Psychophysics) ในบทความนี้จะให้ความรู้ในเรื่องความสูงของฝ้า
เพดานควรสูงเท่าไหร่ เพื่อให้ได้บ้านบรรยากาศโปร่ง โล่ง สบาย เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

การสร้างบ้านให้ความรู้สึกสบายสอดคล้องกับจิตฟิสิกส์ 

(Psychophysics) คืออะไร?

จิตฟิสิกส์ (Psychophysics) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

จิตใจ (โลกภายใน) และร่างกาย (โลกภายนอก) ส่ิงเร้าท่ีสามารถวัด

ได้ โดยศึกษาประสาทท้ัง 5 ได้แก่ แสง เสียง กล่ิน รส อุณหภูมิหรือ

การสัมผัส พบว่าการรับรู้ทางตามีสัดส่วนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

ประสาทสัม ผัส อ่ืนๆ  คือ  7 5  %  เป็นการ ยืนยัน ด้วยห ลัก

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงศึกษาโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน 

Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)

จากงานวิจัยดังกล่าวจึงมีการปรับมาใช้กับการออกแบบบ้าน โดย

ได้ค าตอบว่า 

ฝ้าเพดานสูง 2.70 เมตร เป็นระยะความสูงท่ีท าให้รู้สึกสบาย

ไม่อึดอัด ซ่ึงคิดจากระยะการมองท่ียังชัดเจนในระยะไกลท่ีสุด 

และการมองท่ีชัดเจนโดยท่ีไม่ต้องพยายาม

ฝ้าเพดานสูง 3.40 เมตร เป็นระยะความสูงท่ีท าใหรู้้สึกโปร่ง โล่ง 

สบาย ซ่ึงคิดจากระยะการมองท่ียังชัดเจนในระยะไกลท่ีสุด และ

การมองแบบท่ีกรอกตาได้มากท่ีสุด โดยยังสามารถแยกแยะสีได้
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บ้านปลอดโปร่งดีอย่างไร?

ลักษณะฝ้าเพดานสูงช่วยให้เกิดความปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท

สะดวก ระยะจากฝ้าเพดานท่ีสูง จะทอนความร้อนท่ีรับมาจากช้ัน

บนหรือหลังคาได้ด้วยช่องลมท่ีเปิดให้อากาศด้านนอกเข้ามาแทนท่ี 

ซ่ึงโดยมากห้องท่ีปลอดโปร่งจะจัดให้เป็นห้องรับแขก ห้องโถงใหญ่ 

ห้องท างาน ห้องอาหาร ท่ีมีคนเข้าใช้จ านวนมากเป็นเวลานาน

ดังน้ันบริษัทรับสร้างบ้านส่วนมากจึงออกแบบให้ห้องน้ีมีกระจก

หรือประตูท่ีสูงใหญ่กว่าปกติ เพื่ อเป็นการช่วยระบายอากาศ

รับแสงสว่างได้เพียงพอ และยังช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย 

แต่หากเป็นการออกแบบท่ีไม่มีช่องลมระบายอากาศ อาจท าให้

ห้องน้ีใช้ไฟมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากพื้นท่ีกว้างและใหญ่ข้ึน รวมไป

ถึงเร่ืองแสงสว่าง ฝ้าท่ีสูงหลอดไฟท่ัวไปอาจให้ก าลังแสงสว่างไม่

เพียงพอ จ าเป็นต้องเลือกหลอดไฟท่ีมีค่าวัตต์สูงข้ึนตามไปด้วย 

ความกว้างความยาวของห้องส่งผลต่อความรู้สึกอย่างไร?

ความโปร่ง โล่ง สบาย จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องออกแบบให้สัมพันธ์

กับความกว้างของห้องเช่นกัน หากเป็นห้องท่ีแคบแต่ออกแบบให้

เพดานฝ้าสูง จะให้ความรู้สึกเว้ิงว้าง โดดเด่ียว ไม่อบอุ่น ในทาง

กลับกันหากเป็นห้องท่ีกว้างแต่ออกแบบให้เพดานเต้ีย ก็จะให้

ความรู้สึกอึดอัดเหมือนก าลังถูกกดทับ

ดังน้ันจะสังเกตได้ว่าทฤษฎีการออกแบบโดยอิงกับความรู้สึกน้ี

จะพบเห็นได้จากห้องประชุม ห้องท างาน หรือสถานท่ีกิจกรรม

สาธารณะ ท่ีนิยมออกแบบใหฝ้้าเพดานสูงกว่าปกติมาก เพื่อช่วยให้

ผู้ร่วมกิจกรรมสบายไม่เครียด 

ห้องท่ีไม่ควรท าเพดานสูงอย่างย่ิง คือ ห้องนอน เพราะจะท าให้

นอนหลับยาก เว้ิงว้าง และห้องน้าขนาดเล็กไม่สมสัดส่วนกัน 

ออกแบบตกแต่งบ้านอย่างไรให้ความรู้สึกไม่อึดอัดและโปร่ง 

โล่ง สบาย?

การออกแบบบ้านท่ีให้ความรู้สึกไม่อึดอัดและโปร่ง โล่ง สบาย เพิ่ม

ความมีมิติให้กับฝ้าเพดาน ท าได้ด้วยการไล่ความลึก หรือลวดลาย 

ไม่ให้ฝ้าเพดานเรียบเกินไป โดยเราสามารถใช้นวัตกรรมแผ่นกัน

ความร้อนเข้ามาช่วย เพื่อลดช่องว่างระหว่างช่องใต้หลังคา เพิ่ม

ความกว้างให้ห้องน้ันๆ ได้

หากเป็นบ้านท่ีสร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน luxury สถาปนิกจะ

เพ่ิมเติมโคมไฟ Chandelier เพื่อเน้นให้เห็นถึงฝ้าท่ีสูง ซ่ึงปัจจุบัน

โคมไฟไม่ได้จ ากัดการใช้งานให้อยู่เฉพาะในห้องโถงเท่าน้ัน

แต่สามารถตกแต่งได้ท้ังห้องรับประทานอาหาร และห้องท างาน 

ท้ังน้ีการเลือกความยาวหรือดีไซน์ข้ึนอยู่กับความสวยงาม และ

ความสะดวกในการท าความสะอาดโคมไฟตามจุดน้ันๆ

การเพิ่มความสูงโปร่งสบายให้กับบ้านด้วยการตกแต่ง ยังรวมถึง

การตกแต่งโดยผ้าม่านสีขาวโปร่งแสง การเลือกสีบ้านและ 

Wallpaper ให้สว่างสบายตาก็ท าให้ภาพรวมบรรยากาศบ้านสบาย

ข้ึนเช่นกัน 

รู้ก่อนสร้างฝา้เพดานสูง

ฝ้าเพดานสูง สะท้อนงบงานก่อสร้างท้ังหมด ได้แก่ งานช่าง งาน

ปูน งานโครงสร้าง 

หากใช้กระจกประตูบานใหญ่เพื่อความโปร่งสบาย ท่ีมีขนาด

ต่างจากท้องตลาดมากๆ ต้องเตรียมงบประมาณ หากเกิดการ

ช ารุด เพราะส่วนใหญ่เป็นงานส่ังตัด ราคาจะสูงเป็นพิเศษ 

งานซ่อมแซม ย่ิงเพดานสูง การแก้ไขด้วยตัวเองย่ิงไม่สะดวก 

เช่น หากไฟเสียแค่ดวงเดียวอาจต้องเรียกช่างมาแก้ไขให้

เปลืองเนื้อท่ี หากเป็นบ้าน 2 ช้ัน จะต้องมีพื้นท่ีเพื่อสร้างบันได

ให้สมดุลกับห้องโถงท่ีสูง ย่ิงบ้านหรู เน้นความสูง โปร่งเท่าไหร่ 

พื้นท่ีสร้างท าบันไดก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตัวเท่าน้ัน

การสร้างบ้านท่ีเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย โครงสร้างสูงๆ โดยมาก

เราจะเห็นได้ชัดจากการตกแต่งบ้านสไตล์ luxury เน้นความหรูหรา 

โชว์การตกแต่งบ้านและงานสถาปัตยกรรม เพื่อบ่งบอกความเป็น

ตัวตนของเจ้าของบ้าน แต่หากเป็นบ้านท่ัวไป งานตกแต่งจะเน้น

สบายไม่อึดอัด งบประมาณพอเหมาะ หากเราสามารถวางแผน

ก่อสร้าง ต้ังงบประมาณ ได้อย่างชัดเจน ก็จะได้ค าตอบว่าบ้านของ

เราจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
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1. บันไดต้องไม่ตรงกับประตูทางเข้าบ้าน

ไม่ควรท าบันไดตรงกับประตูทางเข้าเด็ดขาด และควรเล่ียงการท า

บันไดแบบ 2 ข้างด้วย เพราะจะมีลักษณะคล้ายกับเมรุเผาศพ

ซ่ึงคนโบราณถือว่าเป็นส่ิงอัปมงคล จะน าพาแต่เร่ืองไม่ดีเข้ามา

ในบ้าน และอาจชักชวนให้วิญญาณผ่านเข้ามาในบ้านของคุณ

อีกด้วย นอกจากนี้ก็เช่ือกันว่าจะส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่ ขัดทรัพย์

อีกด้วย

2. จ านวนข้ันบันไดควรเป็นเลขค่ี

ในทางหลักฮวงจุ้ยน้ันเช่ือว่า เลขค่ี หมายถึงคนเป็น ส่วนเลขคู่ 

หมายถึงคนตาย และอีกเหตุผลคือการมีข้ันบันไดเลขค่ีจะช่วยเร่ือง

ความม่ันคงในการทรงตัวข้ึนและลงบันไดน่ันเอง

3. ต าแหน่งบันไดไม่ควรต้ังอยู่กลางบ้าน

การวางบันไดบ้านท่ีดีตามหลักฮวงจุ้ยไม่ควรวางไว้กลางบ้าน 

เพราะจุดน้ีถือเป็นหัวใจของบ้าน ดังน้ันจะน าของอะไรมาวางต้อง

วางแผนและไตร่ตรองอย่างละเอียดก่อน

ต าแหน่งบันไดท่ีดีควรวางไว้บริเวณข้างบ้าน โดยใช้ประตูทางเข้า

บ้านเป็นเกณฑ์ หากประตูบ้านอยู่ด้านซ้ายก็จะวางบันไดท่ีด้านขวา 

หรือหากประตูบ้านอยู่ด้านขวาบันไดก็จะอยู่ด้านซ้าย การวาง

บันไดไว้กลางบ้าน เ ช่ือว่าจะท าให้ ผู้อยู่อาศัยอยู่ไ ม่ติดบ้าน

ต้องเดินทางตลอดเวลา และยังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วย

เพราะต าแหน่งหัวใจของบ้านมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาน่ันเอง
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4. ไม่ควรจัดวางบันไดตรงกับทิศหลัก 4 ทิศ

การวางบันไดตรงตามทิศหลักท้ัง 4 คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และ

ตะวันตก ถือเป็นทิศท่ีจะบดบังพลังงานบวก ท าให้ทับดาวเสน่ห์

ของสมาชิกภายในบ้านได้ ดังน้ันในการวางบันไดควรวางให้หันไป

ทางทิศเฉียง ซ่ึงจะท าให้เปิดทางพลังบวกได้มากข้ึน 

5. บันไดไม่ควรอยู่ตรงกับประตูห้องน้าหรือประตูห้องนอน

เนื่ องจากในทางฮวงจุ้ยบันไดท่ีอยู่ตรงกับประตูห้องนอนจะดึง

โชคลาภบารมีไหลออกจากห้องนอนไป ส่วนห้องน้าก็เป็นท่ีชะล้าง

ของเสียออกจากร่างกาย ซ่ึงเช่ือว่าอาจน าโรคภัยมาสู่คนใน

ครอบครัวได้

6. ควรมีชานพักบันไดค่ันกลาง

ฮวงจุ้ยบ้านท่ีดีควรมีชานพักค่ันกลางระหว่างบันไดด้วย เพื่อไม่ให้

กระแสอากาศไหลเวียนเข้าสู่ภายในบ้านเร็วเกินไป อีกท้ังยังส่งผลดี

ในเร่ืองของโชคลาภเงินทองอีกด้วย เพราะฉะน้ันใครท่ีก าลังจะ

สร้างบันไดบ้าน ก็อย่าลืมออกแบบชานพักบันไดด้วย ซ่ึงจะท าชาน

พักแบบไหนน้ันก็แล้วแต่ความเหมาะสม และสามารถปรึกษากับ

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีใช้บริการได้

7. ไม่ควรมีบันไดนอกบ้าน

บันไดท่ีต้ังอยู่นอกบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยจะเรียกว่าบันไดโจร 

ถึงแม้ว่าการมีบันไดนอกบ้านจะท าให้ตัวบ้านดูสวยงามก็จริง แต่ก็

ถือเป็นช่องทางท่ีง่ายต่อการใช้งานของโจร ซ่ึงจะท าให้ผู้อยู่อาศัยมี

เกณฑ์เสียเงิน ทอง ทรัพย์สิน และยังเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้า

มาสู่ตัวบ้านและผู้อยู่อาศัยได้ง่ายอีกด้วย

ดังน้ันหากต้องการให้บ้านเสริมดวงมีโชคลาภควรให้บันไดอยู่ใน

บ้าน ไม่ควรอยู่นอกบ้านเด็ดขาด เว้นแต่ถ้าจ าเป็นจริงๆ เช่น บ้าน

แบบทรงไทย หรือบ้านยกใต้ถุงสูงท่ีต้องมีบันไดข้ึนลงน่ันเอง

8. การจัดวางต าแหน่งบันได ส าหรับบ้านทรงไทย

ส าหรับบ้านแบบทรงไทย หรือบ้านท่ีมีการยกเสาสูงและจ าเป็นต้อง

ท าบันไดนอกบ้าน ควรวางต าแหน่งบันไดไว้ด้านซ้ายหรือขวา ไม่

ควรวางไว้ตรงกับประตูบ้านซ่ึงจะมีผลท าให้พลังบวกไหลเข้ายาก 

และยังไหลออกจากบ้านได้ด้วย ท่ีส าคัญคือท าให้ผู้อยู่อาศัยเก็บเงิน

ไม่อยู่

9. บันไดไม่ควรมีสีแดง

สีแดงเป็นสีของธาตุไฟ สื่อถึงความร้อนแรง และยังคล้ายคลึงกับสี

เลือดน่ันเอง หากใช้กับสีของบันไดจะส่งผลให้คนในบ้านรู้สึกไม่

สงบ มีเร่ืองร้อนใจตลอดเวลา

10. บันไดไม่ควรแคบหรือชันจนเกินไป

บันไดท่ีแคบหรือชันมากเกินไปจะท าให้พลังงานหมุนเวียนไม่สมดุล 

เช่น หมุนเวียนอย่างรุนแรงเกินไป จนส่งผลร้ายต่อคนในบ้านได้

เพราะบันไดบ้านเป็นส่ิงส าคัญ ดังน้ันผู้อยู่อาศัยจะต้องพิจารณา

การวางต าแหน่งของบันไดให้ดี เพื่ อให้สะดวกต่อการใช้งาน 

เหมาะสมกับตัวบ้าน และไม่ขัดกับหลักฮวงจุ้ย หากไม่ม่ันใจก็

สามารถขอค าปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้าน ซ่ึง มีความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีสามารถจัดวางบันไดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

สวยงาม เพื่อให้บ้านสวยงาม และเสริมผู้อยู่อาศัยให้ชีวิตดีข้ึน มี

โชคลาภไม่ขาดสายอีกด้วย
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