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• 5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจสร้างบ้านน่าจับตาปี 2021
• จับผิด 5 ลักษณะรอยร้าวท่ีท าให้บ้านไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

• ท าความรู้จักวัสดุโครงสร้างบ้าน เลือกอย่างไรให้เหมาะกับบ้าน?
• 8 ทริคจัดบ้านสวยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย



1. บ้านอัจฉริยะ Smart Home Technology

เทรนด์บ้านอัจฉริยะ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า บ้านแบบอิง

นวัตกรรม เป็นการสร้างบ้านเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีก าลังพัฒนา 

ซึ่งจะน าความสะดวกสบายมาให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้

นวัตกรรมอัจฉริยะท้ังภายนอกและภายในมาช่วยในการควบคุม

ระบบต่างๆ ของบ้าน ผ่านเครื่องมือสื่อสารไร้สายทางไกล หรือ

ท างานร่วมกับอุปกรณ์เฉพาะของบ้านโดยอัตโนมัติตามค าส่ัง

ของเรา เชน่ 

ค าส่ังเปิดปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ

การต้ังเวลาท างานของเครื่องใชไ้ฟฟ้า

การต้ังค่าการท างานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

การตรวจสอบกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์

Smart Home Technology นี้เรียกได้ว่าแม้ไม่อยู่บ้านก็สามารถ

ดูแลบ้านให้เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย พร้อมต้อนรับการกลับ

บา้นและยังชว่ยประหยัดพลังงานได้มากข้ึนด้วย

2. บ้านประหยัดพลังงาน Eco-friendly

บา้นแบบประหยัดพลังงาน คือ การออกแบบบ้านท่ีอิงตามแนววิถี

ธรรมชาติเป็นหลัก และเลือกใช้พลังงานทดแทนท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย เพื่อลดค่าใชจ้่าย ชว่ยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีน้ี ด้วยโรค

ระบาดท าให้คนใชร้ะยะเวลาอยู่อาศัยภายในบ้านยาวนานกว่าเดิม 

ท้ังด้วยการ WFH และการงดการเดินทางท่องเท่ียว หรือเดินทางไป

ต่างประเทศ ส่ิงท่ีตามมาคือค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลังงานไฟฟ้าสูงข้ึน
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จากสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ปีที่ผ่านและยังคงอยู่อย่างต่อเน่ืองถึงปี 2021 การ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นในสังคม และหลายๆ วงการธุรกิจรวมถึงวงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสร้างบ้าน
เอง ซ่ึงก็มีเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงและพร้อมอัปเดตให้สอดคล้องกับโลกที่หมุนเร็วในทุกวันน้ี



พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์จึง

ได้รับความสนใจสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะบ้านท่ีมีการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าตอนกลางวัน หากติดต้ังโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟฟ้าราย

เดือนได้ถึง 60%

ดังน้ันส าหรับผู้ท่ีวางแผนจะสร้างบ้าน ต้องคิดเผื่อพื้นท่ีการติดต้ัง

แผงโซลาร์เซลล์ในอนาคต แม้เจ้าของบ้านจะต้องลงทุนในการ

ติดต้ังโซลาร์เซลล์สูงในตอนแรก แต่ต้นทุนนี้จะถูกผ่อนให้กับค่า

ไฟฟ้ารายเดือนในระยะ 7-9 ปี และหลังจากน้ันคือก าไรท่ีเจ้าของ

บ้านจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไปอีก 20-30 ปี หรือตลอดอายุการใช้งาน

ของแผงโซลาร์เซลล์

3. บ้านธรรมชาติ Back to nature

เทรนด์การออกแบบบ้าน แนว Back to Nature คือการออกแบบ

ให้บา้นใกล้ชดิกับธรรมชาติมากข้ึน เชน่ ออกแบบสวนไว้ใจกลางตัว

บ้าน เสมือนสวนเป็นองค์ประกอบหน่ึงของภายในบ้าน ไม่ได้ถูก

จัดแยกอยู่หน้าบา้นหรือหลังบา้นเหมือนบ้านยุคก่อนๆ เป็นสวนท่ี

ก่อให้เกิดการใช้งานจริง ผู้อยู่อาศัยมองเห็นสวนในขณะน่ังอยู่

ภายในบา้น

หากบ้านมีท่ีดินจ ากัด หรือทิศทางบังคับ จ าเป็นต้องออกแบบให้

เปิดโปร่งจากหน้าบา้น อาจแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการออกแบบพื้นผิว

อาคารให้โปร่งโล่ง แล้วใชร้ะแนงบงัตา เพื่อให้ความเป็นส่วนตัว แต่

ในขณะเดียวกันยังได้บา้นท่ีสัมผัสธรรมชาติมากข้ึน

4. บ้านเพื่อสขุภาพ Healthy Living

บา้นใส่ใจสุขภาพจะต้องได้รับการออกแบบท่ีค านึงถึงสุขภาพและ

สุขอนามัยเป็นหลัก ต้ังแต่การออกแบบบ้าน และติดต้ังกลไกการ

ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ท่ีอาจแฝงออกมาจากภายนอก 

พร้อมนวัตกรรมระบบปรับอากาศท่ีช่วยควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิอากาศภายในบ้านให้คงท่ี มีระบบหมุนเวียนอากาศและ

เติมออกซิเจนให้บา้นเต็มไปด้วยอากาศท่ีมีคุณภาพ พร้อมกรองฝุ่น

ละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ไวรัส และแบคทีเรียไม่ให้เล็ดลอด

เข้ามาได้ เช่น การติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ, ติดต้ังมุ้งลวดกันฝุ่น 

หรือการติดต้ังระบบ Active Airflow ท่ีครอบคลุมท้ังในการระบาย

อากาศ ป้องกันฝุ่น ลดความอับชื้น รวมถึงลดความร้อนสะสม

ภายในบา้น

5. บ้านอเนกประสงค์ Multifunctional Living

เทรนด์บ้านในปี 2021 นี้ บ้านเป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศัยเพื่อการ

พกัผ่อนเพยีงอย่างเดียว แต่ต้องกลายร่างเป็นออฟฟิศรองรับการ

ท างานในลักษณะต่างๆ

ดังน้ันจึงต้องออกแบบบ้านให้สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีรองรับ

กิจกรรมต่างๆ โดยให้พื้นท่ีใช้สอยในบ้านเชื่อมโยงกัน ร่วมกับการ

จัดบา้นท่ีเน้นการใช้งานได้อย่างหลากหลายในพื้นท่ีจุดเดียว หรือ

เรียกได้ว่าเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ท่ีปรับเปลี่ยนการใช้งานตาม

ความต้องการ และความเหมาะสมในเวลาน้ันเพื่อใช้พื้นท่ีให้คุ้มค่า 

และเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ยังคงความเป็นระเบยีบอย่างลงตัว

ท้ังหมดน้ีคือเทรนด์ของบา้นในปีน้ี และบ้านในอนาคต ส าหรับผู้ท่ี

มีแผนจะสร้างบา้นในชว่งปีนี้ ขอแนะน าให้ดู 5 เทรนด์ท่ีน าเสนอไป 

เพื่อวางแผนการสร้างบา้นท่ีรองรับในอนาคต โดยปรึกษากับบริษัท

รับสร้างบ้านท่ีได้มาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญ และให้ค าแนะน าท่ี

ถูกต้องเหมาะสมได้

เพราะบ้านจากน้าพักน้าแรงหลังหน่ึง จะอยู่กับเราไปอีกนาน 

วางแผนการสร้างบา้นท่ีดีในตอนต้น จะท าให้ไม่ต้องปวดหัวในการ

แก้ไขในภายหลัง 
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1. รอยร้าวแนวดิ่ง ที่ปรากฏบนผนงั

รอยร้าวลักษณะน้ี มักปรากฏให้เห็นบริเวณกลางผนัง โดยเกิดเป็น

แนวตรงจากเพดานถึงพื้น หรือจากพื้นถึงเพดาน รอยร้าวแบบนี้

เกิดจากการมีของท่ีน้าหนักมากมากดทับพื้นข้างบน จนพื้นเกิดการ

แอ่นตัวเป็นรูปตัวยู (U) ท าให้คานท่ีอยู่ เหนือผนังและพื้นน้ัน

ไม่สามารถรองรับน้าหนักได้ จึงเกิดเป็นรอยร้าวท่ีผนังข้ึนมาน่ันเอง

หากรอยร้าวท่ีเกิดมีความยาวเกินครึ่งหน่ึงของความสูงของผนัง 

เชน่ ผนังสูง 2.5 เมตร รอยร้าวยาว 1.3 เมตร ให้รีบเคลื่อนย้ายของ

ท่ีมีน้าหนักมากออกจากบริเวณน้ันทันที

2. รอยร้าวกลางคาน

รอยร้าวกลางคานเกิดจากการท่ีคานรับน้าหนักมากกว่าปกติ 

คานเกิดการแอ่นตัวลง ท าให้คอนกรีตปริแตกออกเป็นรอยลักษณะ

เหมือนตัวยู (U) ล้อมคาน นอกจากนี้ยังเกิดจากพื้นท่ีข้างบนมีน้า

รั่วซึม ท าให้เหล็กในคานเกิดสนิมและดันคอนกรีตคานจนแตกร้าว

การแก้ไขเบื้องต้นให้ส ารวจส่ิงของท่ีอยู่เหนือคาน หากมีน้าหนัก

มากกดทับคานอยู่ให้รีบเคลื่อนย้ายออกทันที แล้วใช้เหล็กค้ายัน

จากน้ันให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบเพื่อเสริมคาน หากไม่มีส่ิงของ

หนักบนคาน ให้ลองส ารวจดูว่ามีการรั่วซึมของน้าหรือไม่
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บ้านสร้างใหม่มองไปทางไหนก็สวยไปหมด แต่เมื่ออยู่ไปนานๆ ผ่านการใช้งานมากขึ้น อาการเสื่อมโทรมย่อมมีให้เห็นตามมา หากเป็น
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ หรือสีซีดสีร่อนยังทาสีใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นอาการร้าวตามจุดต่างๆ และนับวันยิ่งเห็นชัด และบางรอยร้าวยังขยายวง
กว้างขึ้นเร่ือยๆ อาจจะแก้ปัญหาเองไม่ได้ เพราะรอยร้าวเหล่าน้ันคือสัญญาณว่าบ้านก าลังมีปัญหา

ดังน้ันหากพบเห็นรอยร้าวอย่าน่ิงนอนใจ วันน้ีเราจะพาคุณไปจับผิด 5 ลักษณะรอยร้าวที่เข้าข่ายเป็นอันตรายกับบ้าน เพื่อหาทาง
รับมือ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรับสร้างบ้าน ในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
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3. รอยร้าวแนวเฉียงที่เกิดกลางผนงั

รอยร้าวลักษณะน้ีจะปรากฏให้เห็นกลางผนัง โดยเกิดจากเสาต้นใด

ต้นหน่ึงเกิดการทรุดตัว ท าให้คานท่ีเชื่อมเสาแต่ละต้นจึงไม่สามารถ

พยุงเสาให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้ ส่งผลให้ผนังด้านท่ีอยู่ติดเสาต้น

น้ันเกิดรอยแตกร้าวข้ึน

ส่วนสาเหตท่ีุท าให้เสาทรุดตัวส่วนมากมักเกิดจากการต่อเติมบ้าน

ผิดหลักวิศวกรรม ท าให้เสาต้นเดิมไม่สามารถรับน้าหนักได้ หรือ

ฐานรากของอาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน ท าให้เสาเข็มเคลื่อนท่ี

ออกจากจุดเดิม ขาดความต่อเนื่องกัน

การแก้ไขเบื้องต้นให้เฝ้าระวังรอยร้าวนี้ หากรอยร้าวมีความกว้าง

และยาวลามต่อไปอย่างรวดเร็ว ต้องรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง 

หรือบริษัทรับสร้างบา้นโดยด่วน เพื่อเร่งแก้ไข

4. รอยร้าวกลางเพดาน

รอยร้าวลักษณะน้ีจะปรากฏเป็นรอยกากบาทเข้าหาเสาท้ัง 4 มุม 

ถือเป็นรอยร้าวท่ีอันตรายท่ีสุด เพราะเกิดจากพื้นชัน้บนรับน้าหนัก

มากเกินขีดความสามารถ จึงเกิดรอยร้าวเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัย 

หากปล่อยปละละเลยเอาไว้พื้นอาจถล่มลงมาท้ังแผงได้

การแก้ไขเบื้องต้นควรย้ายของท่ีอยู่ชัน้บนออกก่อน ถ้ารอยร้าวน้ัน

ยังมีการลุกลามอยู่ให้หยุดใช้พื้นท่ีชั้นบนและชั้นล่างจนกว่าจะมี

การตรวจสอบโครงสร้างท้ังหมด เพื่อวางแผนแก้ไขโครงสร้าง โดย

อาจต้องเสริมโครงสร้างเสาและคาน หรือเปลี่ยนโครงสร้างพื้นใหม่

5. รอยร้าวบนเสา

รอยร้าวบนเสาเป็นรอยร้าวท่ีต้องระวังท่ีสุด เพราะแสดงถึงปัญหา

เสารับน้าหนักได้ไม่ดีพอ หรือรับน้าหนักมากเกินไป รอยร้าวท่ีเสามี

หลายลักษณะ และมีระดับความอันตรายแตกต่างกัน

รอยร้าวแตกลึกท่ีเสา เกิดได้จากเสามีการรับน้าหนักมากเกินไป 

หรือมีการใชอ้าคารผิดประเภทท าให้เสาต้องรับน้าหนักมากกว่า

ท่ีวิศวกรค านวณไว้ในตอนแรก จึงท าให้โครงสร้างของอาคารใน

แต่ละส่วนแยกออกจากกัน เสาและคานไม่เชื่อมกัน

รอยร้าวแบบข้อปล้อง คือรอยร้าวเป็นชั้นๆ แนวนอน เกิดจาก

การทรุดตัวของฐานราก อาจจะน้อยกว่าหรือไม่เท่ากันกับเสา

ต้นอ่ืนๆ เสาจึงเกิดการแอ่นตัวและเกิดรอยร้าวข้ึน รอยร้าวชนิด

น้ีแสดงถึงความไม่มั่นคงของเสาและฐานราก

รอยร้าวแนวเฉียง 45 องศา เป็นรอยร้าวของเสาท่ีถือว่า

อันตรายท่ีสุด เพราะเกิดจากโครงสร้างของอาคารรับน้าหนักไม่

ไหว และก าลังจะฉีกแยกออกจากกัน จึงเกิดเป็นรอยร้าว

แนวนอนบริเวณต้นเสาและโคนเสา

การแก้ปัญหารอยร้าวท่ีเสา ถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเมื่อพบเห็นต้องรบี

ปรึกษาวิศวกรโครงสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

วิธกีารแก้ไขรอยร้าว

เมื่อพบเห็นรอยร้าวอันตราย ส่ิงท่ีเจ้าของบา้นควรท าคือ

ส ารวจรอยร้าวและต าแหน่งท่ีเกิดรอยร้าวอย่างละเอียด รวมถึง

พื้นท่ีในรัศมีใกล้เคียงว่ามีปัญหาด้วยหรือไม่

เคล่ือนย้ายส่ิงของท่ีมีน้าหนักมากออกจากบริเวณน้ัน

คอยสังเกตรอยร้าวหากขยายวงกว้างข้ึนให้หาทางแก้ไขโดยด่วน

ปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง หรือ บริษัทรับสร้างบา้นมืออาชพี

เพื่อให้บา้นแข็งแรงปลอดภัย ก่อนลงมือสร้างบา้นเจ้าของบ้านควร

เริ่มต้นท่ีการเลือกทีมผู้สร้างท่ีมีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ 

พร้อมมีประกันการก่อสร้างโดยเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน 

ท่ีมีท้ังผู้เชี่ยวชาญและบริการครบจบในท่ีเดียว เพื่อขจัดต้นเหตุ

ปัญหามาให้กับบา้นแสนรักของเราในภายหลัง
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ในบทความนี้เรามีวัสดุโครงสร้างหลักๆ มาให้พิจารณา 3 แบบ แต่

ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เรามาท าความรู้จักกันเลย

1. โครงสร้างปูน 

บ้านโครงสร้างปูน หรือเรียกว่าบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้วย

เหล็ก ถือเป็นโครงสร้างยอดนิยมท่ีถูกใชม้าอย่างยาวนาน

จุดเด่นของบา้นโครงสร้างปูน

ซื้อง่าย ราคาถูก มีผลิตภัณฑ์และชนิดของปูนให้เลือกมากมาย 

หาชา่งง่าย มีตัวเลือกชา่งท่ีมีความช านาญเยอะ

สร้างบา้นได้หลากสไตล์ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ 

เหมาะกับทุกภาพอากาศ ทนแดดทนฝน

เก็บเสียงกันมลภาวะได้ดี ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ฝุ่น

ละออง ควัน และกล่ินต่างๆ ไม่ให้เข้ามารบกวนคนในบา้น

จุดด้อยของบา้นโครงสร้างปูน

ปัญหาสี ต้องมีการทาสีเพื่อให้บ้านมีสีสว่างน่าอยู่อาศัย ดังน้ัน

เมื่อเวลาผ่านไป สีจะซีด หมอง หลุดร่อนได้

เป็นโครงสร้างท่ีแข็งแรงแต่ขาดความยืดหยุ่น หากเกิดภัย

ธรรมชาติ บา้นปูนจะเกิดความเสียหาย แตกร้าว และพงัได้

รื้อถอนเคลื่อนย้ายได้ยากเพราะเป็นโครงสร้างถาวร
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บ้านหน่ึงหลังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและมีหลายองค์ประกอบส าคัญกว่าจะก่อร่างสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้ โดยหน่ึงในองค์ประกอบ
หลักของการสร้างบ้านที่ส าคัญคือโครงสร้าง ซ่ึงท าหน้าที่รับน้ าหนักรวมทั้งหมดของตัวบ้าน น้ าหนักผู้อยู่อาศัย และเฟอร์นิเจอร์
ประกอบต่างๆ 

ดังน้ันการเลือกวัสดุส าหรับโครงสร้างบ้านจึงเป็นอีกเร่ืองที่เจ้าของบ้านต้องให้ความส าคัญและใส่ใจในรายละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อเลือก
ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
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2. โครงสร้างไม้

ก่อนการเข้ามาของโครงสร้างปูน โครงสร้างไม้เป็นโครงสร้างบ้าน

หลักในประเทศไทย เพราะเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย มีความคงทน 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบา้นเมืองของคนไทยในอดีต

จุดเด่นของบา้นโครงสร้างไม้

ระบายความร้อนได้ดี บา้นเย็นสบาย ไม่อบอ้าว 

ไม้มีเสน่ห์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสีสันลวดลายท่ีไม่ซ้ากันในแต่

ละแผ่น ให้ความสวยงาม คลาสสิก ร่วมสมัยไม่ตกยุค

ทนต่อภัยธรรมชาติ มีท้ังความแข็งแรง ทนทาน และยืดหยุ่น

ง่ายต่อการรื้อถอน แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือจะย้ายไป

ประกอบใหม่ก็สามารถท าได้

สร้างความสดชื่นให้กับผู้อาศัย เพราะใชว้ัสดุจากธรรมชาติ

จุดด้อยของบา้นโครงสร้างไม้

ปลวกแมลงก่อกวน จึงต้องดูแลรักษาไม้เป็นพเิศษ

วัสดุก่อสร้างหายาก เพราะไม้เป็นของธรรมชาติมีจ านวนจ ากัด

ดูแลรักษายากเพราะตัววัสดุมีการยืด-หดตามสภาพอากาศ 

บางครั้งจึงเกิดปัญหาบา้นรั่วซึมระหว่างชอ่งว่างของไม้

คุณสมบัติด้านป้องกันความร้อนไม่ดีนัก หน้าร้อนจะร้อนกว่า

บา้นปูน และในหน้าหนาวจะเย็นกว่าเพราะลมลอดผ่านได้

3. โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็ก คือ โครงสร้างน้องใหม่ท่ีก าลังมาแรงในชว่งนี้ ก าลัง

ได้รับความสนใจเพิม่สูงข้ึนเรื่อยๆ

จุดเด่นของบา้นโครงสร้างเหล็ก

สร้างไว ลดต้นทุนด้านเวลาได้ดีท่ีสุด 

ออกแบบรูปทรงแปลกใหม่ มีให้เลือกหลายชนิดหลายขนาด

น้าหนักเบา ลดการใชเ้สาเข็ม และเสาคานเหล็กมีขนาดเล็ก ท า

ให้ภายในบา้นโล่งกว้าง

หน้างานสะอาด ไม่ต้องมีการผสม ทราย หิน ดิน ปูน

แข็งแรงและยืดหยุ่น ทนทานไม่ต่างกับปูน สามารถรับน้าหนัก

ได้จ านวนมาก

สามารถสร้างในพื้นท่ีเฉพาะได้ มีน้าหนักเบา ขนย้ายได้ง่าย

ประหยัดค่าแรง ด้วยระยะเวลาก่อสร้างท่ีรวดเร็ว และข้ันตอน

การก่อสร้างน้อยกว่าโครงสร้างชนิดอ่ืนๆ

จุดด้อยของบา้นโครงสร้างเหล็ก

เหล็กบางชนิดอาจจะต้องเสียค่าบ ารุงรักษา เช่น เหล็กท่ีไม่ได้

เคลือบกัลป์วาไนซ์ ไม่ทาสีกันสนิม

ดังน้ันไม่ว่าจะบา้นโครงเหล็ก โครงสร้างบา้นปูน หรือ โครงสร้างไม้ 

ต่างก็มีข้อดีข้อควรระวังแตกต่างกัน ก่อนตัดสินใจก่อสร้างควร

ทราบความต้องการของตนเอง และเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของ

แต่ละแบบ ปรึกษาบริษัทรับสร้างบา้น ท่ีมีบริการครบวงจร ท้ังการ

ออกแบบ ก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องเสียเวลา

แก้ไขปรับเปล่ียนในภายหลังอีกครั้ง 
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ราคาเหล็กปรับตัวตลอดเมื่อ

เทียบเฉพาะค่าต้นทุนด้าน

วัสดุก่อสร้าง เหล็กจะมีราคา

แพงกว่าปูนซีเมนต์

โครงสร้างเหล็กเป็นการสร้าง

แบบสมัยใหม่ ช่างท่ีช านาญ 

มีประสบการณ์สูง ยังมีไม่มาก



1. เปิดหนา้บ้านโล่งรับทรัพย์ 

ทริคแรกก็ท าได้ไม่ยากแล้ว กับการเปิดหน้าบ้านรับทรัพย์ แต่ต้อง

เป็นหน้าบา้นท่ีโล่งไร้ส่ิงกีดขวางด้วย โดยควรจัดหน้าบ้านและลาน

หน้าบ้านให้โล่ง สะอาด รองเท้าต่างๆ ให้เก็บเข้าตู้ให้มิดชิด ท่ี

ส าคัญตู้เก็บรองเท้าห้ามอยู่เหนือลม จะได้ไม่พัดพากล่ินไม่พง

ประสงค์เข้าสู่ตัวบา้น เพราะกล่ินไม่ดีก็ถือว่าฮวงจุ้ยไม่ดีตามไปด้วย

2. เปิดประตูหนา้ต่างเรียกเงนิเรียกทอง

ประตูเหมือนปากทางรับทรัพย์ เช้ามาจึงต้องเปิดประตู หน้าต่าง 

รับอากาศดีๆ ชว่งเชา้ และรับพลังงานดีๆ ไปพร้อมกันด้วย การเปิด

ประตแูละหน้าต่างเพื่อเรียกเงินเรียกทอง ไม่จ าเป็นต้องเปิดท้ังวัน 

บา้นท่ีร้อนและติดแอร์เอาไว้ ก็เปิดระบายอากาศแค่ชว่งเชา้ก็พอ

3. เปิดแสงสว่างสอ่งทางเข้าบ้าน

แสงสว่าง คือ พลังหยาง หรือการเคลื่อนไหว กระตือรือร้น บ้านท่ี

มืดครึ้มจะขาดพลังงานหยาง ท าให้ผู้อาศัยรู้สึกซึมเซา โชคลาภ

ต่างๆ ก็ไม่ถูกกระตุ้นไปด้วย แต่ในทางกลับกันหากจัดบ้านให้สว่าง

มากไป ก็จะมีพลังงานหยางเยอะเกิน ส่งผลให้บรรยากาศในบ้าน

เคร่งเครียด อยู่ไม่สุข 

ดังน้ันควรเลือกใช้ไฟให้เหมาะกับต าแหน่งท่ีใช้งาน จะได้เสริมท้ัง

โชค และอยู่บา้นอย่างมีความสุขด้วย และทุกๆ พื้นท่ีในบ้านต้องมี

ไฟสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะในต าแหน่งทางเดินต่างๆ ซึ่งเป็น

เหมือนการน าทางพลังงานไปทุกท่ี
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ช่วงโควิด-19 ครองเมือง เป็นโอกาสอันดีที่ท าให้เรามีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น แถมบางคนยังได้ Work from Home อีกด้วย และเมื่อได้อยู่
บ้านทั้งทีลองมาจัดบ้านใหม่พร้อมรับความปังไปด้วยกันดีกว่า กับ 8 ทริคจัดบ้านสวยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย ที่ท าได้ไม่ยากแล้ว ยังไม่
ต้องทุบ ร้ือ ถอน ให้สิ้นเปลืองใดๆ เพียงแค่ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์เสริมดวง เงินทองจะได้ไหลมาเท
มามีใช้ไม่ขาดมือ
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4. โละของแตกหกั เพิ่มพลังความรักสามัคคี

น าส่ิงของแตกร้าว พงั เสียหาย ออกจากบา้น โดยเฉพาะกระจกเงา 

เพราะมีความเชื่อว่าการเก็บกระจกแตกไว้ในบ้าน จะส่งผลให้มี

เรื่องทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้าง มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจถาโถมเข้า

มาไม่หยุดหย่อน ท าให้คนในบา้นทะเลาะเบาะแว้งกัน ไร้ความสงบ

5. เพิ่มกล่ินหอมในบ้าน กระตุ้นพลังบวก

บา้นท่ีมีกล่ินหอมสะอาด จะยิ่งท าให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่น สบายใจ 

ไม่ว่าจะเป็น กล่ินดอกไม้สด กล่ินน้ามันหอมระเหย หรือเทียนหอม 

ท่ีน ามาประดับตามมุมพกัผ่อนภายในบา้น และบริเวณทางเดิน จะ

ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยท่ีได้รับกล่ินหอมอ่อนๆ น้ัน รู้สึกผ่อนคลาย 

พร้อมกระตุ้นพลังงานด้านบวกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และแรง

บนัดาลใจในการท างานท่ีดี

6. เสริมสมีงคล เสริมดวงการเงนิ

สีท่ีเป็นมงคลทางฮวงจุ้ยส่วนใหญ่เป็นสีท่ีสอดคล้องไปธาตุต่างๆ 

ของผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะธาตุน้า ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ และธาตุ

ทอง โดยแต่ละธาตมุีพลังสื่อถึงด้านต่างๆ ในตัวเอง หากเสริมด้วยสี

ท่ีเข้ากับแต่ละธาตจุะยิ่งเพิม่ความเป็นสิริมงคลได้

ธาตุน้า ควรใช้สีเงิน สีขาว สีเขียว และสีท่ีมีความแวว จะช่วย

เสริมธุรกิจการค้า การเดินทาง และการสื่อสาร

ธาตไุม้ ควรใชส้ีเขียว สีน้าเงิน และสีน้าตาลอ่อน เหมาะส าหรับ

เสริมงานด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ วิชาการ

ธาตุไฟ ควรใช้สีแดง สีเขียว สีชมพู สีม่วง เสริมงานด้านธุรกิจ

ความงาม การคิดวิเคราะห์ การออกแบบตกแต่ง

ธาตุดิน ควรใช้สีเหลือง สีขาว สีเทา สีส้ม สีน้าตาล และสีครีม 

เสริมให้ทรัพย์เพิม่พนู เหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธาตทุอง ควรใชส้ีขาว สีเหลือง สีน้าเงิน และสีเมทัลลิค หรือสีท่ี

มีลักษณะแวววาว เหมาะกับงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ส าหรับบา้นท่ีต้องการเสริมสีมงคล หากสีตัวบา้นซีดหมองต้องทาสี

ใหม่ ก็เป็นโอกาสอันดีท่ีได้เปลี่ยนสีให้เสริมดวง หรือจะเปลี่ยนแค่

ในส่วนเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งภายในบา้นก็ได้

7. ต้นไม้เขียวชอุ่ม เพิ่มความสดชื่นใหค้นในบ้าน

บ้านตามหลักฮวงจุ้ยส่วนท่ีขาดไม่ได้คือพื้นท่ีสีเขียว เพราะตาม

ความเชื่อชาวจีน ต้นไม้สื่อถึงความเจริญงอกงาม จึงช่วยเสริม

ความก้าวหน้าให้ชีวิตได้ และมีเงินทองงอกเงยข้ึนเหมือนต้นไม้ท่ี

เจริญเติบโต ท่ีส าคัญต้นไม้น้ันต้องไม่แห้งเหี่ยวเฉา ได้รับการดูแล

เอาใจใส่จนงอกงาม  ก็จะเสริมให้เงินทองและโชคลาภพลอยมีแต่

เพิม่พนูข้ึนตามไปด้วย

8. ของแต่งบ้านเสริมมงคล

ฮวงจุ้ย เป็นการมองทุกส่ิงรอบตัวเป็นธาต ุรวมถึงทิศทางต่างๆ ด้วย 

ดังน้ันการตกแต่งบา้นให้รับโชค จึงเป็นการปรับสมดุลภายในบ้าน

ท าให้บา้นน่าอยู่มากข้ึน ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในระยะยาว ซึ่งหน่ึง

ในการปรับฮวงจุ้ย คือ การน าใชข้องตกแต่งท้ังภายนอกและภายใน

ท่ีชว่ยเสริมตัวบา้นให้สอดคล้องตามทิศทางต าแหน่งบา้นดังนี้

ทิศเหนือ ถือเป็นทิศของธาตนุ้า ควรเลือกของตกแต่งพวกน้าพ ุ

หรือวัตถุทรงโค้ง ทรงกลม หรือท่ีมีดีไซน์ของเส้นสายลายคลื่น

ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นทิศของธาตุไม้ 

เลือกตกแต่งด้วยน้าพ ุต้นไม้ วัตถุทรงสูง ทรงคลื่น และลายเส้น

ท่ีมีความโค้งต่างๆ

ทิศใต้ ถือเป็นทิศของธาตุไฟ เน้นของตกแต่งเป็นพวกดอกไม้ 

ต้นไม้ หรือวัตถุทรงสูง ทรงกระบอก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถือเป็นทิศ

ของธาตุ ดิน เลือกใช้ของตกแต่งประเภทเซรามิก และ

เครื่องป้ันดินเผารูปทรงต่างๆ

ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถือเป็นทิศของธาตุ

ทอง เลือกตกแต่งด้วยของทรงกลม โลหะ และของท่ีแวววาว

ทริคการจัดบา้นเสริมฮวงจุ้ยท่ีน ามาฝากกัน นอกจากเสริมเรื่องโชค

ลาภแล้ว ผลพลอยได้คือบา้นท่ีสะอาด สวยงาม มีกล่ินหอม มีต้นไม้

สดชื่น ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับพลังบวก และความมีชีวิตชีวาอีก

ด้วย ลองน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะกับพื้นท่ี และความชอบของแต่

ละบา้นดู แล้วจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงแน่นอน

ส าหรับใครท่ีก าลังมีแผนจะสร้างบ้านและอยากได้บ้านท่ีถูกต้อง

ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อไม่ต้องมาปรับแก้ทีหลัง แนะน าให้เลือก 

บริษัทรับสร้างบา้น ท่ีมีบริการให้ค าแนะน าด้านการออกแบบ หรือ

บริษัทรับสร้างบา้นท่ีมีความถนัดในการสร้างบา้นเสริมฮวงจุ้ย ก็จะ

ท าให้การสร้างบา้นเป็นไปอย่างราบรื่น และได้บา้นตรงฮวงจุ้ย และ

สวยถูกใจเจ้าของบา้น
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