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• แบบบ้านส าคัญอย่างไร? ท าไมการสร้างบ้านจึงไม่ควรร้ือแบบ
• ปัญหาการปูกระเบ้ืองพื้น-ผนัง แก้ไขอย่างไรให้ตรงจุด

• เล่ียงได้ต้องเล่ียง! 6 ต้นไม้ท่ีเป็นภัยกับตัวบ้าน
• ปรับฮวงจุ้ยแก้ปัญหาพลังลบจากส่ิงปลูกสร้างนอกบ้าน



แบบบ้านส าคัญอย่างไร?

แบบบา้นเป็นเหมือนกรอบก าหนดแนวทางการก่อสร้างบา้น ดังน้ัน

จึงมีผลกับงานต่างๆ เชน่

ระยะเวลาการก่อสร้าง หากมีการปรับเปลี่ยนแบบระหว่างการ

ก่อสร้าง จะส่งผลให้บา้นสร้างเสร็จไม่เป็นไปตามก าหนด ดีไม่ดี

หากยืดเยื้อมากก็ติดขัดเรื่องคิวของชา่ง และฤดูฝนท่ียากต่อการ

ก่อสร้าง

งบประมาณค่าใช้จ่าย เมื่ อระยะเวลาสร้างบ้านยืดออกไป

แน่นอนว่าค่าก่อสร้าง ค่าแรง ย่อมเพิ่มเป็นเงาตามตัว หรือ

แม้กระท่ังค่าวัสดุท่ีบางชิ้นอาจปรับราคาเพราะเป็นข้อตกลง

นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในสัญญา

มาตรฐานและความปลอดภัยของงานสร้าง เพราะการสร้าง

บา้นต้องค านวณเรื่องการรับน้าหนักของฐานราก ให้สัมพันธ์กับ

ตัวบ้านตามแบบท่ีตกลงไว้ แต่หากมีการปรับเปลี่ยนแบบ

หลังจากท่ีสร้างฐานรากไปแล้ว ฐานรากนี้จะกลายเป็นข้อจ ากัด

ของการปรับเปลี่ยนแบบ ขณะเดียวกันหากปรับเปลี่ยนแบบท่ี

ไม่สัมพนัธ์กับการรับน้าหนักของฐานรากก็จะมีผลท้ังมาตรฐาน 

และความปลอดภัย มากกว่าน้ันคือเส่ียงผิดกฎหมายอีกด้วย

จึงกล่าวได้ว่าแบบบา้นถือเป็นตัวก าหนดรายละเอียดของงานสร้าง

ในทุกข้ันตอน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการสร้าง ครอบคลุม

พื้นท่ีบา้นต้ังแต่ประตบูา้นยันหลังคากันเลยทีเดียว
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ว่าด้วยเร่ืองการสร้างบ้านอยู่อาศัยแทนการซ้ือบ้านพร้อมอยู่ การเลือกแบบบ้านและบริษัทรับสร้างบ้านที่จะเข้ามาสานต่อความ
ต้องการให้ได้บ้านแบบที่อยากได้น้ันถือเป็นสิ่งส าคัญ และมากกว่าน้ันคือเมื่อเจ้าของบ้านตกลงเร่ืองแบบกับบริษัทรับสร้างบ้าน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องยึดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และไม่ควรแจ้งร้ือแบบกลางคัน
หากไม่จ าเป็น เพราะน่ันหมายถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมามากมาย ซ่ึงจะมีเร่ืองไหนบ้างน้ันไปติดตามรายละเอียดกัน



แบบบ้านสัมพันธ์กับการยื่นกู้

หากการสร้างบ้านเป็นการสร้างบ้านโดยการยื่นกู้  แน่นอนว่า

เอกสารในการยื่นกู้ ต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างจากทางเทศบาล หรือ 

อบต. น้ันๆ ซึ่งจะผ่านได้ด้วยดีหรือไม่ก็วนกลับมาท่ีแบบบา้น

การสร้างบ้านโดยการกู้ แบบบ้านจะต้องระบุอย่างชัดเจน ท้ัง

ส่วนของตัวบา้นไปจนถึงอาคารโรงรถ ความยาวรั้ว เพราะจุดน้ี

ธนาคารจะใชพ้จิารณายอดกู้เพิม่เติมจากอาคารท่ีอยู่อาศัย

เอกสารส าคัญประกอบการยื่นขออนุญาตสร้างบา้น

1) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของท่ีดิน 1 ชุด

2) ส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ขออนุญาตและเจ้าของท่ีดิน 1 ชุด

3) ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด

4) แบบแปลน ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน 5 ชุด 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

‐ รายการประกอบแบบ

‐ แผนท่ีสังเขป

‐ รูปแปลนบา้น

‐ รูปด้าน 4 ด้าน

‐ รูปตัด 2 ด้าน

‐ รูปโครงหลังคา

‐ รูปแปลนคาน คานคอดิน ฐานราก

‐ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน เสา ฐานราก)

‐ รูปแปลนไฟฟ้า สุขาภิบาล

‐ รายการค านวณ

5) หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณี

เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีอาคารน้ันต้ังอยู่)

6) หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 

(กรณีอาคารก่อสร้างชดิเขตท่ีดินน้อยกว่า 50 ซม.)

การสร้างบ้านโดยไม่ผ่านการกู้ เจ้าของบ้านสามารถน าแบบ

บ้านท่ีผ่านการเซ็นรับรองคุมงานก่อสร้างไปขอใบอนุญาต

ก่อสร้างได้เลย โดยเอกสารนี้จะน าไปสู่การขอทะเบียนบ้าน 

เปล่ียนมิเตอร์ท่ีใช้ชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง มาเป็นแบบ

ถาวร ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ และถือเป็นการ

ยืนยันการเป็นประชาชนของพื้นท่ีน้ันๆ 

การแบ่งแบบบ้านเป็น 3 หมวด

1. แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบท่ีท าให้เห็นภาพรวมของบ้าน 

รวมถึงรายละเอียดของตัวบา้นว่ามีขอบเขตอย่างไร โดยมีการ

ระบุแบบแปลนห้องต่างๆ รวมรายละเอียดส่วนขยาย

2. แบบงานโครงสร้าง จะบอกถึงรายละเอียดขนาดหน้าตัดต่างๆ 

เชน่ ขนาดเสา ขนาดคาน เป็นแบบท่ีมีความจ าเป็นมาก และ

ใชป้ระโยชน์ในตอนเริ่มต้นของการก่อสร้าง

3. แบบงานระบบ เป็นแบบงานระบบต่างๆ ท้ังแบบงานประปา 

งานระบายน้า งานไฟฟ้า และงานระบบสื่อสารต่างๆ ในบา้น

แม้ค าว่า แบบบ้าน อาจจะถูกมองแบนๆ ว่าคือ รูปแบบภาพสาม

มิติ หรือ ภาพสเกต แต่รู้หรือไม่ว่าแบบบา้นเป็นมากกว่าน้ัน เพราะ

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้าง การขออนุญาต การเป็น

ประชากรของพื้นท่ีน้ันๆ รวมไปถึงระยะเวลาการก่อสร้าง เพราะ

หากมีการรื้อแบบอาจหมายถึงการส่งมอบท่ีล่าช้าและงบท่ีบาน

ปลาย

ดังน้ัน ความโชคดีของการมีบ้าน คือการหาช่าง หรือ บริษัทรับ

สร้างบ้าน ท่ีเราสามารถมั่นใจได้ว่าแบบบ้านของเราสามารถ

ด าเนินการได้อย่างปลอดภัย วางใจได้และสามารถก่อสร้างตาม

แบบและวัสดุท่ีก าหนดไว้ตามสัญญา 
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ปัญหากระเบ้ืองพื้น-ผนัง ท่ีควรรู้ 

1. เกิดจากการปูที่ไม่ได้มาตรฐาน 

กรณีน้ีกระเบื้องจะหลุดร่อนโดยไม่มีการโก่งตัว ซึ่งกรณีน้ีเกิดข้ึน

จากสองลักษณะคือ ใชปู้นทรายท่ีมีส่วนผสมไม่เหมาะสม ยึดเกาะ

กระเบื้องได้ไม่ดี หรือชา่งปูกระเบื้องแบบซาลาเปา คือ โปะปูนเป็น

ก้อนกลางกระเบื้องแล้วปูเลย ท าให้ปูนกระจายไม่ท่ัว เกิดช่องว่าง

ตามมุมขอบ เมื่อใชไ้ปนานวันก็จะเกิดการหลุดร่อนแตกหักได้ง่าย 

แนวทางในการแก้ไข 

ไล่ตรวจสอบกระเบื้องแผ่นอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง หรือหากไม่

สบายใจให้ตรวจสอบกระเบื้องท่ีเหลืออยูท้ั่งหมด โดยการใชเ้หรียญ

เคาะแผ่นกระเบื้อง หากพบเสียงดังแบบกลวงๆ มากกว่า 2 จุดใน 1 

แผ่น แสดงว่าใต้พื้นกระเบื้องมีช่องว่างด้านใน ให้ท าการหยอดน้า

ปูนกาวเข้าไปใต้แผ่นกระเบื้องจนกว่าจะเต็ม เมื่อเคาะใหม่จะไม่มี

เสียงกลวงอีก หรือเลือกใชปู้นกาวส าหรับการปูกระเบื้องโดยเฉพาะ

เพื่อให้กระเบื้องยึดติดแน่น
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การสร้างบ้านส่วนใหญ่มักเลือกใช้กระเบื้องเป็นวัสดุหลักส าหรับงานปูพื้น และบุผนัง ด้วยเพราะมีลวดลายและสีสันสวยงาม
หลากหลาย ใช้งานสะดวก อีกทั้งยังมีช่วงราคาให้เลือกมากมาย แต่แม้จะได้รับความนิยมแค่ไหนก็ใช่ว่าการเลือกใช้วัสดุกระเบื้องจะไม่มี
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการหลุดร่อน หรือระเบิด ท าให้เจ้าของบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการปรับปรุง ดังน้ันก่อนจะเลือกใช้
กระเบื้องเป็นส่วนประกอบของบ้าน ลองมาศึกษาถึงสาเหตุหลักๆ ที่ท าให้หลายบ้านมีปัญหา พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข
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2. เกิดจากการหดตัว หรือการชนกันของกระเบื้อง

กระเบื้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ท่ีน ากรวดหินดินทรายมาเผาอัด

เป็นแผ่น จึงสามารถหดขยายได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

เชน่ ร้อนจัดหรือเย็นจัด ดังน้ันหากปูกระเบื้องชิดเกินไป หรือปูชน

แผ่นโดยไม่มีการยาแนว เมื่อกระเบื้องขยายตัว จะดันกันจนโก่งตัว

หรือระเบดิแตกได้น่ันเอง และหากเป็นกระเบื้องท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

โอกาสการหดตัวและแตกร้าวก็จะยิ่งเพิม่มากข้ึนไปด้วย

แนวทางในการแก้ไข 

ต้องเลาะกระเบื้องออกท้ังหมด แล้วสกัดปูนทรายหรือปูนกาวเดิม

ออกเพื่อปรับพื้นผิวและระดับให้เหมาะสม การปูกระเบื้องใหม่ต้อง

เว้นร่องยาแนวให้เหมาะสมกับประเภทกระเบื้องท่ีใช้ ส าหรับ

กระเบื้องท่ัวไปควรเว้นยาแนวอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร ส าหรับ

กระเบื้องชนิดตัดขอบให้เว้นอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร เพื่อป้องกัน

การขยายตัวของกระเบื้องท่ีจะชนกันจนเกิดการระเบิดแตกร้าวได้ 

นอกจากนี้ควรใช้อุปกรณ์เว้นร่องยาแนว เพื่อช่วยคุมความกว้าง

ของร่องยาแนวให้สม่าเสมอเท่ากันในทุกๆ ด้าน

3. เกิดจากการปรับสภาพพื้นผิวไม่ดีก่อนปูกระเบื้อง

หลักการปูกระเบื้องท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การปรับพื้นผิวให้เรียบเนียน 

แห้งสะอาดก่อนการปู เพราะพื้นและผนังคือโครงสร้างของบา้น ซึ่ง

ข้ันตอนน้ีบางทีก็ถูกละเลยไป จนท าให้กระเบื้องท่ีปูไม่สนิทแน่น 

เกิดชอ่งหรือรอยท่ีไม่สมา่เสมอ ท าให้การยึดเกาะไม่มีประสิทธิภาพ 

และเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการหลุดร่อนแตกร้าวได้ง่ายกว่าปกติ

แนวทางในการแก้ไข 

ส าหรับกรณีท่ียังไม่ได้เริ่มปูจะแกไ้ขได้ง่ายกว่า โดยใส่ใจกับการปรับ

พื้นผิว การท าความสะอาดก่อนการปู การเลือกใช้กระเบื้องท่ีมี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเลือกใช้ช่างปูกระเบื้องท่ีเชี่ยวชาญ แต่

หากเป็นกรณีท่ีมีการปูไปแล้วเกิดปัญหาภายหลัง ให้รื้อกระเบื้อง

ส่วนท่ีเกิดการร่อน ระเบดิ แตก หรือร้าวออกก่อน แล้วปรับพื้นผิว

ใหม่ให้ดีก่อนปูกระเบื้องแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีก

4. เกิดจากโครงสร้างบา้นช ารุด

หากกระเบื้องท่ีโก่ง ระเบดิ เกิดจากสาเหตนุี้ถือว่าแก้ไขได้ยากท่ีสุด 

และวุ่นวายมากท่ีสุด เพราะตามหลักแล้วกระเบื้องคือวัสดุท่ีปูลง

บนพื้น หรือผนังบา้น หรือส่ิงปลูกสร้าง ดังน้ัน เมื่อบา้นเกิดการทรุด 

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลา ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้กระเบื้อง

ค่อยๆ เคล่ือน หลุดร่อนได้เป็นธรรมดา ซึ่งส่วนมากแล้วจะเกิดกับ

บา้นท่ีสร้างมาเป็นระยะเวลานานๆ

แนวทางในการแก้ไข

ให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบสภาพโครงสร้างหาสาเหตุหลักแล้ว

จัดการแก้ปัญหาน้ันให้เรียบร้อยเสียก่อน การซ่อมกระเบื้องใน

บริเวณดังกล่าวโดยยังไมไ่ด้แกท่ี้สาเหตจุะไม่ได้ชว่ยอะไร แถมการปู

กระเบื้องใหม่ทับจะกลายเป็นการปกปิดรอยแตกร้าวของโครงสร้าง

อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายไม่นานหลังจากน้ัน กระเบื้องก็จะกลับมาหลุด

ร่อนเกิดเป็นปัญหาซ้าเดิมไม่รู้จบ

ปัญหากระเบื้องร่อน ระเบดิ แม้มีวิธีแก้ไขได้ แต่ก็สร้างความยุ่งยาก

ไม่สะดวกสบายต่อผู้อยู่อาศัย ดังน้ันจะดีกว่าไหมหากสามารถ

ป้องกันได้จากต้นตอ ด้วยการปูกระเบื้องอย่างถูกวิธีและได้

มาตรฐาน รวมท้ังเลือกใชก้ระเบื้องคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้กระเบื้อง

ในบ้านเราน้ันสวยงาม คงทน ดังน้ันหากเราเริ่มต้นสร้างบ้านกับ

บริษัทรับสร้างบา้นมืออาชพี จะชว่ยลดปัญหาจุกจิกกวนใจเหล่านี้

ไม่ให้เกิดข้ึนมาในภายหลัง
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6 ต้นไมท่ี้ควรเล่ียงปลูกใกล้ตัวบ้าน

1. ต้นหูกระจง 

ลักษณะของต้นหูกระจง เป็นไม้ท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปจ านวนมาก เป็นไม้ทรงพุ่ม

สวยงามแตกกิ่ งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นห่างกัน

ประมาณ 50-100 ซม. 

เหตุผลท่ีควรปลูกห่างจากตัวบ้าน 

ต้นหูกระจงมีรากแข็งแรงแผ่ขยาย

ออกด้านข้าง หากปลูกไว้ใกล้กับ

สิ่งก่อสร้าง อาจท าให้รากชอนไช

ท าลายพื้นหรือโครงสร้างอาคารบา้นเรือนเสียหายได้ 

ควรเว้นระยะปลูกห่างจากตัวบา้นประมาณ 4-5 เมตร

2. ต้นพญาสัตบรรณ

ลักษณะของต้นพญาสัต หรือ ต้นตีนเป็ด มีความสูงของต้น

ประมาณ 15-25 เมตร ทรงพุม่แผ่เป็นชัน้ เนื้อไม้อ่อนและกิ่งเปราะ 

ทุกส่วนของต้นมีน้ายางสีขาว ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับใน

สวน เพราะมีดอกสวยสีขาวอมเขียว บานพร้อมกันท้ังช่อและนาน

หลายวัน ส่งกล่ินหอมอ่อนๆ ในชว่งเย็น 

เหตุผลท่ีควรปลูกห่างจากตัวบ้าน ไม้ชนิดนี้มีระบบรากใหญ่ท่ี

สามารถชอนไชไปได้ไกลถึง 20-30 เมตร จึงอาจเซาะท าลาย

รากฐานของบา้น หรืองัดจนรั้วพงัได้ ไม่ควรปลูกไว้ใกล้ตัวบา้น ควร

ปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นต้นเด่ียวให้ห่างจากต้นไม้อ่ืนอย่างน้อย 

8 เมตร จะได้ทรงพุม่ท่ีแผ่สวยงาม
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“หูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้าน” วลีเด็ด ไวรัลดัง จากเด่ียว 11 ของ โน้ต อุดม แต้พานิช ใครจะไปคิดว่ามีข้อเท็จจริงแฝงอยู่ โดยภัย
จากต้นไม้ใหญ่ที่อาจส่งผลเสียหายกับตัวบ้านน้ันมีลักษณะจ าเพาะที่ต้องระวังแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเร่ืองของราก ก่ิง ใบ หรือ 
ยาง และวันน้ี HBA สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ลิสต์ 6 ต้นไม้ที่เป็นภัยกับตัวบ้าน เลี่ยงได้ต้องเลี่ยง มาฝากคนรักบ้านกันค่ะ
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3. ต้นมะม่วง 

ลักษณะของต้นมะม่วง เป็นไม้ผลยอดนิยม สูงต้ังแต่ 10-30 เมตร 

เป็นต้นไม้ท่ีนิยมปลูกกันแทบทุกบา้น เพราะมีผลท่ีเก็บรับประทาน

ได้ แต่เจ้าของบ้านควรหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มหลังเก็บผลเสมอ จะ

ชว่ยควบคุมความสูงได้ คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกมะม่วงไว้ทางทิศ

ใต้ จะชว่ยให้เจ้าของบา้นและผู้อยู่อาศัยร่ารวยยิ่งข้ึน 

เหตผุลท่ีควรปลูกห่างจากตัวบ้าน มะม่วงมีปัญหาเรื่องน้ายางใสๆ 

เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลคล้า หากหยดลงบนพื้นจะเป็น

คราบสกปรก อีกท้ังอาจท าให้ผิวหนังเป็นแผลและสีของรถยนต์

เสียหาย จึงไม่เหมาะกับพื้นท่ีของบา้นอย่างลานบา้น หรือท่ีจอดรถ 

ระยะปลูกท่ีเหมาะสมคือห่างจากพื้นท่ีบา้น 4 - 8 เมตร 

4. ต้นไทร

ลักษณะของต้นไทร เป็นไม้มงคลขนาดใหญ่ และแข็งแรงซึ่ ง

สามารถชอนไชได้ไกลถึง 10-30 เมตร หรือมากกว่าน้ัน ผลของต้น

ไทรเมื่อมีนกหรือสัตว์ตัวเล็กมาแทะกิน ตัวผลร่วงหล่นลงมาจะงอก

ต้นใหม่ข้ึนมาได้ ซึ่งต้นใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาน้ีจะท าหน้าท่ีเข้าไปแย่ง

อาหารจากพชือ่ืนๆ 

เหตผุลท่ีควรปลูกห่างจากตัวบา้น ระบบรากท่ีใหญ่และแข็งแรงใน

การชอนไชหาอาหาร จะท าให้ตัวอาคารหรือโครงสร้างบ้านได้รับ

ความเสียหายได้ รากไทรไม่ได้หยั่งลึกลงดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักต้น

ไทรอาจจะโค่นลงมาทับบา้นท าให้เกิดความเสียหายตามมา

5. ต้นจามจุรี

ลักษณะของต้นจามจุรี หรือต้นก้ามปู เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ล า

ต้นยืดสูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง เป็นต้นไม้ท่ีมีกิ่ง

ก้านขนาดใหญ่ ทรงพุม่ทึบ จึงไม่ควรปลูกต้นไม้ขนาดเล็กท่ีบริเวณ

โคนต้น เพราะจะโดนบังแดดจนหมด ท่ีส าคัญต้นไม้ชนิดนี้ยังไม่

เหมาะจะปลูกในพื้นท่ีขนาดเล็กอีกด้วย 

เหตุผลท่ีควรปลูกห่างจากตัวบ้าน เพราะจามจุรีมีทรงพุ่มใหญ่ มี

รากแข็งแรง จึงอาจชอนไชไปท าลายโครงสร้างบ้านได้ จึงควรมี

ระยะปลูกให้ห่างจากบ้านต้ังแต่ 5 เมตรข้ึนไป ดังน้ันต้นก้ามปูจึง

เหมาะกับบา้นท่ีมีพื้นท่ีกว้าง พร้อมส าหรับการแผ่กิ่งก้านสาขา

6. ต้นโพธิ์

ลักษณะของต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้มงคลท่ีเป็นตัวแทนความศรัทธาของ

ชาวพทุธ มีขนาดใหญ่ ขยายพนัธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ซึ่งนกเป็นตัว

ชว่ยกระจายพนัธุ์ท่ีดี และอาจเกิดความเสียหายเมื่อเมล็ดพนัธุ์ท่ีติด

ไปกับนกตกค้างบนหลังคา ซึ่งรากอาจท าความเสียหายกับบา้นได้

เหตุผลท่ีควรปลูกห่างจากตัวบ้าน มีระบบรากท่ีแผ่ออกไปได้ไกล

จนอาจชอนไชตัวอาคารบา้นเรือนให้ได้รับความเสียหาย อีกท้ังมัก

มีน้าขังอยู่ตามซอกใบและกิ่งของต้นน้ี น ามาซึ่ง เชื้อราท่ีอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาในสวน

งานตกแต่งสวนอาจดูเป็นงานล าดับท้ายๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

งานสวน-ต้นไม้ กลับถูกจัดวางต้ังแต่ในแบบบ้าน เพื่ อความ

เหมาะสมกับขนาดพื้นท่ีบ้านแต่ละหลัง หากสร้างบ้านโดยบริษัท

รับสร้างบา้น ยิ่งได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

เลี่ยงปัญหาความเสียหายต่อตัวบา้นจากต้นไม้ใหญ่ในอนาคตได้
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ปรับฮวงจุ้ยแก้ปัญหาพลังลบ

1. ฮวงจุ้ยประตหูน้า 

ประตูหน้าบ้านเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก หากมีพลังเสียชี้ไปท่ีบริเวณ

ประตหูน้าบา้น โอกาสดีๆ จะไม่มาเยี่ยมเยือน และท าให้เกิดปัญหา

ทางด้านการเงิน ดังน้ันจึงไม่ควรสร้างประตูหน้าบ้านให้ตรงกับ

ประตจูุดอ่ืนๆ ในบา้น หากบา้นท่ีสร้างประตชูนกัน หรือชนกับบ้าน

ตรงข้าม ให้แก้ด้วยการแขวนกระจก 8 เหลี่ยม ไว้ตรงประตูหน้า

บา้น เพื่อชว่ยสะท้อนส่ิงไม่ดีออกไปนอกตัวบา้น

2. สีภายนอก 

การเลือกสีทานอกบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย มีหลักส าคัญอยู่  2 

ประการ ข้อแรกคือการเลือกทาสีท่ีมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

รวมไปถึงความกลมกลืนกับสีบ้านของเพื่ อนบ้านท่ีอยู่อาศัย

โดยรอบ เพราะการเลือกสีทาภายนอกส่งผลต่อความสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อนบา้น ข้อสองคือการเลือกสีทาภายนอกให้สอดคล้อง

กับธาตเุกิดของสมาชกิภายในครอบครัวก็ได้เชน่กัน
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ศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์เก่ียวกับการก าหนดที่ตั้งให้เหมาะสม และเป็นมงคล โดยใช้องค์ประกอบธรรมชาติเข้ามาเก่ียว อาจกล่าวได้
ว่าเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ซ่ึงในบ้านของเราเอง เราสามารถจัด ปรับฮวงจุ้ยให้ถูกต้องถูกใจได้ แต่หาก
เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งพลังลบมาให้กับบ้านหลังงามของเรา เราจะปรับแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ลองมาดูวิธีปรับฮวงจุ้ยแก้ปัญหาพลังลบ
จากสิ่งปลูกสร้างนอกบ้าน ที่สมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน รวบรวมมาฝากกัน
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3. ต้นไม้ใหญ่หน้าบา้น 

ตามหลักฮวงจุ้ยไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน เพราะจะบดบังบ้าน 

ท าให้ดูไม่โปร่ง โล่ง สบาย ขวางพลังงานดีๆ ท่ีจะไหลเวียนเข้าสู่

บา้น และการมีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านยังอันตรายต่อตัวบ้านด้วย แต่

หากไม่สามารถย้ายได้ให้ท าการตัดแต่งกิง่ก้านให้เรียบร้อย ไม่ให้บด

บงัตัวบา้นของเรา

4. บา้นในซอยตัน 

บา้นซอยตัน มักจะเป็นตัวเลือกท่ีพยายามหลีกเลี่ยง แต่จริงๆ มีวิธี

แก้ให้กลายเป็นบา้นท่ีมีพลังฮวงจุ้ยท่ีดีได้หลายวิธี เช่น การน าอ่าง

อาบน้านก หรือน้าพุมาต้ังบริเวณหน้าบ้าน เพื่อเพิ่มความสดชื่น

และเพิม่พลังให้กับบ้าน หรือย้ายองค์ประกอบของสวน เช่น งาน

ประติมากรรมตกแต่งในสวนไปต้ังในทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียง

เหนือ หรือทิศเหนือ จะชว่ยท าให้เพิม่พลังท่ีแข็งแรงให้กับตัวบา้น

5. บา้นทางสามแพร่ง 

ยิ่งกว่าบา้นซอยตันก็คือบา้นทางสามแพร่ง ท่ีเชื่อกันว่าฮวงจุ้ยไม่ดี

บา้ง เป็นทางผ่านผีบ้าง ท้ังน้ีเพราะรับพลังวิ่งจากถนนพุ่งตรงเข้า

บา้น แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยังมีวิธีแก้ไขปรับฮวงจุ้ยด้วยกันหลาย

วิธี 

ติดกระจกแปดเหลี่ยมไว้บริเวณหน้าบ้าน จะช่วยบรรเทาความ

โชคร้ายได้ เนื่องจากกระจกแปดเหลี่ยมยันต์แปดทิศเป็นของ

มงคลท่ีสามารถสะท้อนส่ิงไม่ดีต่างๆ ออกไป และยังสามารถ

กระจายพลังงานไม่ดีให้สลายกลายเป็นพลังงานท่ีดีได้ 

ติดกระจกนูน จะมีพลังงานท่ีสามารถสะท้อนส่ิงไม่ดีต่างๆ 

ออกไป ป้องกันไม่ให้พลังร้ายเหล่าน้ันเข้ามาในบา้น และยังช่วย

ให้ผู้คนท่ีสัญจรไปมามองเห็นว่าถนนตรงทางสามแพร่งอีกด้าน

น้ันมีรถสวนมาหรือไม่ เป็นการเพิม่ความปลอดภัยให้กับผู้คนท่ี

สัญจรไปมาอีกด้วย

ปลูกต้นไม้สูงหน้าบา้น หมายถึงปลูกต้นไม้ตามบริเวณแนวรั้วให้

สูงกว่าตัวบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยน้ันต้นไม้ถือว่าเป็นธาตุไม้ มี

ความสามารถในการคุ้มครองป้องกันคนในบ้านจากพลังงานไม่

ดีต่างๆ ได้ แถมยังช่วยให้บ้านมีเสียงรบกวนน้อยลง เพราะ

ต้นไม้จะช่วยสะท้อน และดูดซับเสียงรบกวนต่างๆ จาก

ภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนผู้พกัอาศัยภายในบา้นน่ันเอง

ก าหนดต าแหน่งประตู ถ้าจ าเป็นต้องสร้างบ้านในบริเวณทาง

สามแพร่ง ให้ออกแบบหรือแก้ไขแบบบ้านไม่ให้ประตูตรงกับ

ทางสามแพร่งท่ีพุง่เข้ามา เพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้พลังงานไม่ดี

น้ันเข้ามาภายในบ้านได้ และไม่ควรเปิดประตูบ้านท้ิงไว้ ควร

เปิดเฉพาะเข้าออกเท่าน้ัน

6. ฮวงจุ้ยในสวน 

ขนาดสวนจะเล็กหรือใหญ่ไม่มีผลกับการเสริมฮวงจุ้ย แต่สวนของ

บ้านต้องเขียวสดชื่นตลอดท้ังปี ไม่มีต้นไม้แห้งตายเหี่ยวเฉา และ

ปลูกต้นไม้ให้ เหมาะสมกับแต่ละทิศ เ ท่านี้ชีวิตก็สุขสมหวั ง

ไม่อับเฉาไร้โชคลาภ

7. ไล่พลังงานด้านลบ ด้วยกลิ่นหอมสุดโปรด

ปรับอากาศให้สดชื่นด้วยเครื่องหอม เช่น น้ามันหอมระเหย ธูป

หอม หรือสเปรย์ปรับอากาศ วางประดับไว้ตามมุมต่างๆ หรือฉีด

ตามมุมอับ เพื่อเปล่ียนให้บ้านมีกล่ินท่ีสดชื่น สูดลมหายใจได้เต็ม

ปอดแล้ว เป็นการเพิม่พลังงานดี ไล่พลังงานลบออกจากบ้าน และ

ยังช่วยปรับอารมณ์ให้คนในบ้านรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มท่ีอีก

ด้วย

ส าหรับบา้นไหนท่ีอยากต้อนรับส่ิงใหม่ๆ เข้าบ้าน ลองน าหลักฮวง

จุ้ยด้านบนไปปรับใช ้เพราะศาสตร์ฮวงจุ้ยจะช่วยเสริมมงคล และ

หลักการบางประการยังแฝงเหตุผลท่ีดีต่อบ้านและผู้อาศัยด้วย 

ส าหรับบ้านท่ีอยู่ระหว่างการออกแบบหากสนใจให้แบบบ้าน

สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย สามารถพูดคุยกับบริษัทรับออกแบบ

บ้าน หรือบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อให้ได้บ้านท่ีท้ังสวยและถูกใจ

เจ้าของบา้น อยู่อาศัยได้ระยะยาว
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แบบบ้าน RH-CT. 2176 แบบบ้าน P217 แบบบ้าน Eco-4

แบบบ้าน FEB-12 แบบบ้าน The Fame 658 แบบบ้าน STE-215

แบบบ้าน G-206 แบบบ้าน AT-1010 แบบบ้าน The Prestige

แบบบ้าน NH 933 Pavo

สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล

แบบบ้านเพิ่มเติม



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพ่ือการสร้างบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub
Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


