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Home is the best gift for your family
บ้านคือของขวัญที่ดีที่สุดของครอบครัว
• 5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจสร้างบ้านน่าจับตาปี 2021
• จับผิด 5 ลักษณะรอยร้าวที่ทาให้บ้านไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

• ทาความรู้จักวัสดุโครงสร้างบ้าน เลือกอย่างไรให้เหมาะกับบ้าน?
• 8 ทริคจัดบ้านสวยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย

สนับสนุนโดย : บริษัท ซีคอน จากัด | บริษัท อาร์ต เทค โฮม จากัด | บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จากัด
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จากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ที่ ส ร้างผลกระทบกั บ ทุ กภาคส่ ว นในสัง คมตั้ ง แต่ ปี ที่ ผ่านและยั ง คงอยู่อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี 2021 การ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวจึงกลายเป็นสิ่งจาเป็นในสังคม และหลายๆ วงการธุรกิจรวมถึงวงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสร้างบ้าน
เอง ซึ่งก็มีเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงและพร้อมอัปเดตให้สอดคล้องกับโลกที่หมุนเร็วในทุกวันนี้
1. บ้านอัจฉริยะ Smart Home Technology

Smart Home Technology นี้ เ รี ย กได้ ว่ า แม้ ไ ม่ อ ยู่ บ้า นก็ ส ามารถ

เทรนด์ บ้ า นอั จฉริ ย ะ หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า บ้ า นแบบอิ ง

ดูแ ลบ้า นให้ เรี ยบร้ อ ย สะอาด ปลอดภัย พร้ อ มต้ อ นรั บการกลั บ

นวัตกรรม เป็ นการสร้างบ้านเพื่อ รองรับเทคโนโลยีที่กาลังพัฒนา

บ้านและยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นด้วย

ซึ่ ง จะน าความสะดวกสบายมาให้ กั บ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย โดยมี ก ารใช้

นวัตกรรมอั จฉริ ยะทั้ ง ภายนอกและภายในมาช่ว ยในการควบคุ ม
ระบบต่ า งๆ ของบ้าน ผ่ านเครื่ อ งมือ สื่ อ สารไร้ ส ายทางไกล หรื อ
ท างานร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ เ ฉพาะของบ้า นโดยอั ต โนมั ติ ต าม ค าสั่ ง
ของเรา เช่น

คาสั่งเปิดปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
การตั้งเวลาทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
การตั้งค่าการทางานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
การตรวจสอบกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์

2. บ้านประหยัดพลังงาน Eco-friendly
บ้านแบบประหยัดพลังงาน คือ การออกแบบบ้านที่ อิ งตามแนววิถี
ธรรมชาติ เ ป็ น หลั ก และเลื อ กใช้พ ลั ง งานทดแทนที่ ส ะอาดและ
ปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้อ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในปี ที่ ผ่า นมาจนถึ งปี นี้ ด้ ว ยโรค
ระบาดทาให้คนใช้ระยะเวลาอยู่อาศัยภายในบ้านยาวนานกว่าเดิ ม
ทั้งด้วยการ WFH และการงดการเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางไป
ต่างประเทศ สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
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พลั ง งานทางเลื อ กอย่ า งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์จ ากโซลาร์ เ ซลล์ จึ ง

เติมออกซิเจนให้บา้ นเต็มไปด้วยอากาศที่มีคุณภาพ พร้อมกรองฝุ่น

ได้รับความสนใจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะบ้านที่ มีการใช้พลังงาน

ละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ไวรัส และแบคที เรียไม่ให้เล็ดลอด

ไฟฟ้าตอนกลางวัน หากติดตั้งโซลาร์เซลล์จะช่วยลดค่าไฟฟ้าราย

เข้า มาได้ เช่น การติด ตั้งเครื่ อ งฟอกอากาศ, ติดตั้ งมุ้ งลวดกั นฝุ่ น

เดือนได้ถึง 60%

หรือการติดตั้งระบบ Active Airflow ที่ครอบคลุมทั้ งในการระบาย

ดังนั้นสาหรับผู้ที่วางแผนจะสร้างบ้าน ต้อ งคิดเผื่อ พื้นที่ การติดตั้ง
แผงโซลาร์เ ซลล์ ใ นอนาคต แม้ เจ้ า ของบ้านจะต้ อ งลงทุ น ในการ

อากาศ ป้ อ งกั น ฝุ่ น ลดความอั บ ชื้น รวมถึ ง ลดความร้ อ นสะสม
ภายในบ้าน

ติดตั้ งโซลาร์เ ซลล์สูง ในตอนแรก แต่ต้ นทุ นนี้จ ะถู กผ่ อ นให้กั บค่ า

5. บ้านอเนกประสงค์ Multifunctional Living

ไฟฟ้ารายเดือนในระยะ 7-9 ปี และหลังจากนั้นคือ กาไรที่ เ จ้าของ

เทรนด์ บ้า นในปี 2021 นี้ บ้า นเป็ น มากกว่ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่อ การ

บ้า นจะได้ ใ ช้ไ ฟฟ้ าฟรีไ ปอี ก 20-30 ปี หรื อ ตลอดอายุ การใช้ง าน

พักผ่อนเพียงอย่างเดียว แต่ต้อ งกลายร่างเป็ นออฟฟิศรองรับการ

ของแผงโซลาร์เซลล์

ทางานในลักษณะต่างๆ

3. บ้านธรรมชาติ Back to nature

ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งออกแบบบ้า นให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นพื้น ที่ ร องรั บ

เทรนด์ การออกแบบบ้าน แนว Back to Nature คือ การออกแบบ

กิจกรรมต่างๆ โดยให้พ้น
ื ที่ ใช้สอยในบ้านเชื่อ มโยงกัน ร่วมกับการ

ให้บา้ นใกล้ชด
ิ กับธรรมชาติมากขึ้น เช่น ออกแบบสวนไว้ใจกลางตัว

จัดบ้านที่เน้นการใช้งานได้ อ ย่างหลากหลายในพื้นที่ จุดเดี ยว หรือ

บ้าน เสมื อ นสวนเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งของภายในบ้าน ไม่ ได้ ถู ก

เรี ย กได้ ว่ าเป็ น พื้น ที่ อ เนกประสงค์ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นการใช้ง านตาม

จัดแยกอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านเหมือ นบ้านยุคก่อ นๆ เป็ นสวนที่

ความต้องการ และความเหมาะสมในเวลานั้นเพื่อ ใช้พ้ น
ื ที่ ให้คุ้มค่า

ก่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ง านจริ ง ผู้ อ ยู่ อ าศั ย มองเห็ น สวนในขณะนั่ ง อยู่

และเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ยังคงความเป็นระเบียบอย่างลงตัว

ภายในบ้าน

ทั้งหมดนี้คือเทรนด์ของบ้านในปีนี้ และบ้านในอนาคต สาหรับผู้ที่

หากบ้า นมีที่ดิน จากัด หรือทิ ศ ทางบังคับ จ าเป็ นต้ องออกแบบให้

มีแผนจะสร้างบ้านในช่วงปีนี้ ขอแนะนาให้ดู 5 เทรนด์ที่นาเสนอไป

เปิดโปร่งจากหน้าบ้าน อาจแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการออกแบบพื้นผิว

เพื่อวางแผนการสร้างบ้านที่รองรับในอนาคต โดยปรึกษากับบริษัท

อาคารให้โปร่งโล่ง แล้วใช้ระแนงบังตา เพื่อให้ความเป็นส่วนตัว แต่

รับสร้างบ้านที่ ได้ มาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญ และให้คาแนะนาที่

ในขณะเดียวกันยังได้บา้ นที่สัมผัสธรรมชาติมากขึ้น

ถูกต้องเหมาะสมได้

4. บ้านเพื่อสุขภาพ Healthy Living

เพราะบ้า นจากน้ า พัก น้ า แรงหลั ง หนึ่ ง จะอยู่ กั บ เราไปอี ก นาน

บ้านใส่ใจสุขภาพจะต้อ งได้ รับการออกแบบที่ คานึงถึงสุขภาพและ

วางแผนการสร้างบ้านที่ดีในตอนต้น จะทาให้ไม่ต้องปวดหัวในการ

สุขอนามัยเป็ นหลัก ตั้งแต่การออกแบบบ้าน และติดตั้งกลไกการ

แก้ไขในภายหลัง

ท าความสะอาดและฆ่ า เชื้อ โรค ที่ อ าจแฝงออกมาจากภายนอก
พร้ อ มนวั ต กรรมระบบปรั บ อากาศที่ ช่ว ยควบคุ ม ความชื้น และ
อุ ณหภูมิอ ากาศภายในบ้านให้คงที่ มีระบบหมุนเวียนอากาศและ
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บ้านสร้างใหม่มองไปทางไหนก็สวยไปหมด แต่เมื่ออยู่ไปนานๆ ผ่านการใช้งานมากขึ้น อาการเสื่อมโทรมย่อมมีให้เห็นตามมา หากเป็น
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ หรือสีซีดสีร่อนยังทาสีใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นอาการร้าวตามจุดต่างๆ และนับวันยิ่งเห็นชัด และบางรอยร้าวยังขยายวง
กว้างขึ้นเรื่อยๆ อาจจะแก้ปัญหาเองไม่ได้ เพราะรอยร้าวเหล่านั้นคือสัญญาณว่าบ้านกาลังมีปัญหา
ดังนั้นหากพบเห็นรอยร้ าวอย่ านิ่งนอนใจ วันนี้ เราจะพาคุ ณไปจั บผิด 5 ลั กษณะรอยร้ าวที่เ ข้าข่ายเป็นอันตรายกับ บ้าน เพื่อหาทาง
รับมือ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรับสร้างบ้าน ในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
1. รอยร้าวแนวดิ่ง ที่ปรากฏบนผนัง

2. รอยร้าวกลางคาน

รอยร้าวลักษณะนี้ มักปรากฏให้เห็นบริเวณกลางผนัง โดยเกิดเป็ น

รอยร้ า วกลางคานเกิ ด จากการที่ ค านรั บ น้ า หนั ก มากกว่ า ปกติ

แนวตรงจากเพดานถึ งพื้น หรือ จากพื้นถึงเพดาน รอยร้าวแบบนี้

คานเกิดการแอ่นตัวลง ทาให้คอนกรีตปริแตกออกเป็นรอยลักษณะ

เกิดจากการมีของที่น้าหนักมากมากดทับพื้นข้างบน จนพื้นเกิดการ

เหมือ นตัวยู (U) ล้อ มคาน นอกจากนี้ยังเกิด จากพื้นที่ ข้างบนมีน้า

แอ่ น ตั ว เป็ น รู ป ตั ว ยู (U) ท าให้ ค านที่ อ ยู่ เ หนื อ ผนั ง และพื้ น นั้ น

รั่วซึม ทาให้เหล็กในคานเกิดสนิมและดันคอนกรีตคานจนแตกร้าว

ไม่สามารถรองรับน้าหนักได้ จึงเกิดเป็นรอยร้าวที่ผนังขึ้นมานั่นเอง

การแก้ไขเบื้อ งต้น ให้ส ารวจสิ่ง ของที่ อ ยู่เ หนือ คาน หากมีน้ าหนั ก

หากรอยร้า วที่ เ กิด มีค วามยาวเกินครึ่ง หนึ่ง ของความสูงของผนั ง

มากกดทั บคานอยู่ให้รี บเคลื่อ นย้ายออกทั น ที แล้ว ใช้เหล็ กค้ายั น

เช่น ผนังสูง 2.5 เมตร รอยร้าวยาว 1.3 เมตร ให้รีบเคลื่อนย้ายของ

จากนั้นให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบเพื่อ เสริมคาน หากไม่ มีส่ิงของ

ที่มีน้าหนักมากออกจากบริเวณนั้นทันที

หนักบนคาน ให้ลองสารวจดูว่ามีการรั่วซึมของน้าหรือไม่
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3. รอยร้าวแนวเฉียงที่เกิดกลางผนัง

รอยร้าวแตกลึกที่เสา เกิดได้จากเสามีการรับน้าหนักมากเกินไป

รอยร้าวลักษณะนี้จะปรากฏให้เห็นกลางผนัง โดยเกิดจากเสาต้นใด

หรือมีการใช้อาคารผิดประเภททาให้เสาต้องรับน้าหนักมากกว่า

ต้นหนึ่งเกิดการทรุดตัว ทาให้คานที่เชื่อมเสาแต่ละต้นจึงไม่สามารถ

ที่วิศวกรคานวณไว้ในตอนแรก จึงทาให้โครงสร้างของอาคารใน

พยุงเสาให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้ ส่งผลให้ผนังด้านที่อยู่ติดเสาต้น

แต่ละส่วนแยกออกจากกัน เสาและคานไม่เชื่อมกัน

นั้นเกิดรอยแตกร้าวขึ้น

รอยร้าวแบบข้อปล้อ ง คือ รอยร้าวเป็ นชั้นๆ แนวนอน เกิดจาก

ส่วนสาเหตุที่ทาให้เสาทรุ ดตัวส่วนมากมักเกิดจากการต่อ เติมบ้าน

ผิดหลักวิศวกรรม ทาให้เ สาต้นเดิ มไม่ สามารถรับน้ าหนักได้ หรื อ
ฐานรากของอาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน ทาให้เสาเข็มเคลื่อ นที่
ออกจากจุดเดิม ขาดความต่อเนื่องกัน

การทรุ ดตัวของฐานราก อาจจะน้อ ยกว่าหรือ ไม่เท่ ากันกับเสา
ต้นอื่นๆ เสาจึงเกิดการแอ่นตัวและเกิดรอยร้าวขึ้น รอยร้าวชนิด
นี้แสดงถึงความไม่มั่นคงของเสาและฐานราก
รอยร้ า วแนวเฉี ย ง 45 องศา เป็ น รอยร้ า วของเสาที่ ถื อ ว่ า
อันตรายที่สุด เพราะเกิดจากโครงสร้างของอาคารรับน้าหนักไม่

การแก้ไขเบื้องต้นให้เฝ้าระวังรอยร้าวนี้ หากรอยร้าวมีความกว้าง

ไหว และก าลั ง จะฉี ก แยกออกจากกั น จึ ง เกิ ด เป็ น รอยร้ า ว

และยาวลามต่อ ไปอย่างรวดเร็ว ต้อ งรีบปรึกษาวิ ศวกรโครงสร้า ง

แนวนอนบริเวณต้นเสาและโคนเสา

หรือบริษัทรับสร้างบ้านโดยด่วน เพื่อเร่งแก้ไข
4. รอยร้าวกลางเพดาน

รอยร้าวลักษณะนี้จะปรากฏเป็ นรอยกากบาทเข้าหาเสาทั้ ง 4 มุม
ถือเป็นรอยร้าวที่อันตรายที่สุด เพราะเกิดจากพื้นชัน
้ บนรับน้าหนัก
มากเกินขีดความสามารถ จึงเกิดรอยร้าวเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัย
หากปล่อยปละละเลยเอาไว้พ้น
ื อาจถล่มลงมาทั้งแผงได้

การแก้ปัญหารอยร้าวที่เสา ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เมื่อพบเห็นต้องรีบ
ปรึกษาวิศวกรโครงสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที
วิธก
ี ารแก้ไขรอยร้าว
เมื่อพบเห็นรอยร้าวอันตราย สิ่งที่เจ้าของบ้านควรทาคือ
สารวจรอยร้าวและตาแหน่งที่เกิดรอยร้าวอย่างละเอียด รวมถึง
พื้นที่ในรัศมีใกล้เคียงว่ามีปัญหาด้วยหรือไม่

การแก้ไขเบื้องต้นควรย้ายของที่อยู่ชน
้ั บนออกก่อ น ถ้ารอยร้าวนั้น

เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมากออกจากบริเวณนั้น

ยังมี การลุ กลามอยู่ ให้ หยุ ดใช้พ้ ืนที่ ช้ันบนและชั้น ล่า งจนกว่า จะมี

คอยสังเกตรอยร้าวหากขยายวงกว้างขึ้นให้หาทางแก้ไขโดยด่วน

การตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมด เพื่อวางแผนแก้ไขโครงสร้าง โดย

ปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง หรือ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

อาจต้องเสริมโครงสร้างเสาและคาน หรือเปลี่ยนโครงสร้างพื้นใหม่

เพื่อให้บา้ นแข็งแรงปลอดภัย ก่อนลงมือสร้างบ้านเจ้าของบ้านควร

5. รอยร้าวบนเสา

เริ่ ม ต้ น ที่ ก ารเลื อ กที ม ผู้ ส ร้ า งที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ เป็ น มื อ อาชี พ

รอยร้าวบนเสาเป็นรอยร้าวที่ต้องระวังที่ สุด เพราะแสดงถึงปั ญ หา

พร้อมมีประกันการก่อสร้างโดยเลือ กใช้บริการบริษัท รับสร้างบ้าน

เสารับน้าหนักได้ไม่ดีพอ หรือรับน้าหนักมากเกินไป รอยร้าวที่เสามี

ที่ มี ทั้ ง ผู้เ ชี่ย วชาญและบริก ารครบจบในที่ เ ดี ยว เพื่อ ขจั ดต้ นเหตุ

หลายลักษณะ และมีระดับความอันตรายแตกต่างกัน

ปัญหามาให้กับบ้านแสนรักของเราในภายหลัง
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บ้านหนึ่งหลังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและมีหลายองค์ประกอบสาคัญกว่าจะก่อร่างสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้ โดยหนึ่งในองค์ประกอบ
หลักของการสร้างบ้านที่ส าคัญ คือโครงสร้าง ซึ่ งทาหน้าที่รับ น้าหนักรวมทั้งหมดของตั วบ้าน น้ าหนั กผู้อ ยู่อาศัย และเฟอร์นิเ จอร์
ประกอบต่างๆ
ดังนั้นการเลือกวัสดุสาหรับโครงสร้างบ้านจึงเป็นอีกเรื่องที่เจ้าของบ้านต้องให้ความสาคัญและใส่ใจในรายละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อเลือก
ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
ในบทความนี้เรามีวัสดุโครงสร้างหลักๆ มาให้พิจารณา 3 แบบ แต่

เหมาะกับทุกภาพอากาศ ทนแดดทนฝน

ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เรามาทาความรู้จักกันเลย

เก็บเสียงกันมลภาวะได้ดี ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ฝุ่น

1. โครงสร้างปูน
บ้านโครงสร้างปู น หรือ เรียกว่าบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมด้ วย
เหล็ก ถือเป็นโครงสร้างยอดนิยมที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน
จุดเด่นของบ้านโครงสร้างปูน
ซื้อง่าย ราคาถูก มีผลิตภัณฑ์และชนิดของปูนให้เลือกมากมาย
หาช่างง่าย มีตัวเลือกช่างที่มีความชานาญเยอะ
สร้างบ้านได้หลากสไตล์ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ

ละออง ควัน และกลิ่นต่างๆ ไม่ให้เข้ามารบกวนคนในบ้าน
จุดด้อยของบ้านโครงสร้างปูน
ปัญหาสี ต้องมีการทาสีเ พื่อ ให้บ้านมีสีสว่างน่าอยู่อ าศัย ดั งนั้น
เมื่อเวลาผ่านไป สีจะซีด หมอง หลุดร่อนได้

เป็ น โครงสร้ า งที่ แ ข็ ง แรงแต่ ข าดความยื ด หยุ่ น หากเกิ ด ภั ย
ธรรมชาติ บ้านปูนจะเกิดความเสียหาย แตกร้าว และพังได้
รื้อถอนเคลื่อนย้ายได้ยากเพราะเป็นโครงสร้างถาวร
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2. โครงสร้างไม้

น้าหนักเบา ลดการใช้เสาเข็ม และเสาคานเหล็กมีขนาดเล็ก ทา

ก่อนการเข้ามาของโครงสร้างปู น โครงสร้างไม้เป็ นโครงสร้างบ้าน

ให้ภายในบ้านโล่งกว้าง

หลั ก ในประเทศไทย เพราะเป็ น วั ส ดุ ที่ ห าได้ ง่ า ย มี ค วามคงทน

หน้างานสะอาด ไม่ต้องมีการผสม ทราย หิน ดิน ปูน

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านเมืองของคนไทยในอดีต

แข็งแรงและยืดหยุ่น ทนทานไม่ต่างกับปู น สามารถรับน้าหนัก

จุดเด่นของบ้านโครงสร้างไม้
ระบายความร้อนได้ดี บ้านเย็นสบาย ไม่อบอ้าว
ไม้มีเสน่ห์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็ นสีสันลวดลายที่ ไม่ซ้ากันในแต่
ละแผ่น ให้ความสวยงาม คลาสสิก ร่วมสมัยไม่ตกยุค
ทนต่อภัยธรรมชาติ มีท้ังความแข็งแรง ทนทาน และยืดหยุ่น

ได้จานวนมาก
สามารถสร้างในพื้นที่เฉพาะได้ มีน้าหนักเบา ขนย้ายได้ง่าย
ประหยัดค่าแรง ด้วยระยะเวลาก่อ สร้างที่ รวดเร็ว และขั้นตอน

การก่อสร้างน้อยกว่าโครงสร้างชนิดอื่นๆ
จุดด้อยของบ้านโครงสร้างเหล็ก

ง่ายต่อการรื้อ ถอน แก้ไขปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรือ จะย้ายไป

ราคาเหล็กปรับตัวตลอดเมื่อ

ประกอบใหม่ก็สามารถทาได้

เที ย บเฉพาะค่ า ต้ น ทุ น ด้ า น

สร้างความสดชื่นให้กับผู้อาศัย เพราะใช้วัสดุจากธรรมชาติ

วัสดุก่อ สร้าง เหล็กจะมีราคา

จุดด้อยของบ้านโครงสร้างไม้
ปลวกแมลงก่อกวน จึงต้องดูแลรักษาไม้เป็นพิเศษ

วัสดุก่อสร้างหายาก เพราะไม้เป็นของธรรมชาติมีจานวนจากัด
ดู แ ลรั ก ษายากเพราะตั ว วั ส ดุ มี ก ารยื ด -หดตามสภาพอากาศ
บางครั้งจึงเกิดปัญหาบ้านรั่วซึมระหว่างช่องว่างของไม้
คุณสมบัติด้านป้ อ งกัน ความร้อ นไม่ ดีนัก หน้าร้อ นจะร้ อ นกว่ า

บ้านปูน และในหน้าหนาวจะเย็นกว่าเพราะลมลอดผ่านได้
3. โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างเหล็ก คือ โครงสร้างน้องใหม่ที่กาลังมาแรงในช่วงนี้ กาลัง
ได้รับความสนใจเพิม
่ สูงขึ้นเรื่อยๆ
จุดเด่นของบ้านโครงสร้างเหล็ก
สร้างไว ลดต้นทุนด้านเวลาได้ดีที่สุด
ออกแบบรูปทรงแปลกใหม่ มีให้เลือกหลายชนิดหลายขนาด

แพงกว่าปูนซีเมนต์
โครงสร้างเหล็กเป็ นการสร้าง
แบบสมั ย ใหม่ ช่า งที่ ชานาญ
มีประสบการณ์สูง ยังมีไม่มาก
เหล็กบางชนิดอาจจะต้อ งเสียค่ าบารุ งรักษา เช่น เหล็กที่ ไม่ไ ด้
เคลือบกัลป์วาไนซ์ ไม่ทาสีกันสนิม

ดังนัน
้ ไม่ว่าจะบ้านโครงเหล็ก โครงสร้างบ้านปูน หรือ โครงสร้างไม้
ต่า งก็ มี ข้ อ ดี ข้อ ควรระวั ง แตกต่ า งกั น ก่ อ นตั ด สิ น ใจก่ อ สร้ า งควร
ทราบความต้องการของตนเอง และเปรียบเที ยบข้อ ดี ข้อ เสีย ของ
แต่ละแบบ ปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีบริการครบวงจร ทั้ งการ

ออกแบบ ก่ อ สร้าง เพื่อ ให้ได้ บ้า นที่ สมบูรณ์ แบบ ไม่ต้อ งเสียเวลา
แก้ไขปรับเปลี่ยนในภายหลังอีกครั้ง
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ช่วงโควิด-19 ครองเมือง เป็นโอกาสอันดีที่ทาให้เรามีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น แถมบางคนยังได้ Work from Home อีกด้วย และเมื่อได้อยู่
บ้านทั้งทีลองมาจัดบ้านใหม่พร้อมรับความปังไปด้วยกันดีกว่า กับ 8 ทริคจัดบ้านสวยเสริมดวงผู้อยู่อาศัย ที่ทาได้ไม่ยากแล้ว ยังไม่
ต้องทุบ รื้อ ถอน ให้สิ้นเปลืองใดๆ เพียงแค่ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์เสริมดวง เงินทองจะได้ไหลมาเท
มามีใช้ไม่ขาดมือ
1. เปิดหน้าบ้านโล่งรับทรัพย์

3. เปิดแสงสว่างส่องทางเข้าบ้าน

ทริคแรกก็ทาได้ไม่ยากแล้ว กับการเปิ ดหน้าบ้านรับทรัพย์ แต่ต้อ ง

แสงสว่าง คือ พลังหยาง หรือ การเคลื่อ นไหว กระตือ รือ ร้น บ้านที่

เป็นหน้าบ้านที่โล่งไร้ส่งิ กีดขวางด้วย โดยควรจัดหน้าบ้านและลาน

มืด ครึ้ม จะขาดพลั งงานหยาง ท าให้ ผู้อ าศัย รู้ สึก ซึ มเซา โชคลาภ

หน้ า บ้า นให้ โ ล่ ง สะอาด รองเท้ า ต่ า งๆ ให้ เ ก็ บ เข้ า ตู้ใ ห้ มิ ด ชิด ที่

ต่างๆ ก็ไม่ถูกกระตุ้นไปด้วย แต่ในทางกลับกันหากจัดบ้านให้สว่าง

ส าคั ญ ตู้ เ ก็ บ รองเท้ า ห้ า มอยู่ เ หนื อ ลม จะได้ ไ ม่ พัด พากลิ่ น ไม่ พ ง

มากไป ก็จะมีพลังงานหยางเยอะเกิน ส่งผลให้บรรยากาศในบ้าน

ประสงค์เข้าสู่ตัวบ้าน เพราะกลิ่นไม่ดีก็ถือว่าฮวงจุ้ยไม่ดีตามไปด้วย

เคร่งเครียด อยู่ไม่สุข

2. เปิดประตูหน้าต่างเรียกเงินเรียกทอง

ดังนั้นควรเลือ กใช้ไฟให้เ หมาะกับตาแหน่งที่ ใช้งาน จะได้ เ สริมทั้ ง

ประตูเหมือ นปากทางรับทรัพย์ เช้ามาจึงต้อ งเปิ ดประตู หน้าต่าง

โชค และอยู่บา้ นอย่างมีความสุขด้วย และทุกๆ พื้นที่ ในบ้านต้อ งมี

รับอากาศดีๆ ช่วงเช้า และรับพลังงานดีๆ ไปพร้อมกันด้วย การเปิ ด

ไฟสว่ า งเพี ย งพอ โดยเฉพาะในต าแหน่ ง ทางเดิ น ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น

ประตูและหน้าต่างเพื่อเรียกเงินเรียกทอง ไม่จาเป็ นต้อ งเปิ ดทั้ งวัน

เหมือนการนาทางพลังงานไปทุกที่

บ้านที่ร้อนและติดแอร์เอาไว้ ก็เปิดระบายอากาศแค่ชว่ งเช้าก็พอ
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4. โละของแตกหัก เพิ่มพลังความรักสามัคคี

ความก้าวหน้าให้ชีวิตได้ และมีเ งินทองงอกเงยขึ้นเหมือ นต้นไม้ที่

นาสิ่งของแตกร้าว พัง เสียหาย ออกจากบ้าน โดยเฉพาะกระจกเงา

เจริญเติบโต ที่สาคัญ ต้นไม้นั้นต้อ งไม่แห้งเหี่ยวเฉา ได้ รับการดูแล

เพราะมี ความเชื่อ ว่ า การเก็บ กระจกแตกไว้ใ นบ้าน จะส่ งผลให้ มี

เอาใจใส่จนงอกงาม ก็จะเสริมให้เงินทองและโชคลาภพลอยมีแต่

เรื่องทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้าง มีแต่เรื่อ งทุกข์ร้อ นใจถาโถมเข้า

เพิม
่ พูนขึ้นตามไปด้วย

มาไม่หยุดหย่อน ทาให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกัน ไร้ความสงบ

8. ของแต่งบ้านเสริมมงคล

5. เพิ่มกลิ่นหอมในบ้าน กระตุ้นพลังบวก

ฮวงจุ้ย เป็นการมองทุกสิ่งรอบตัวเป็นธาตุ รวมถึงทิศทางต่างๆ ด้วย

บ้านที่มีกลิน
่ หอมสะอาด จะยิง่ ทาให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่น สบายใจ

ดังนัน
้ การตกแต่งบ้านให้รับโชค จึงเป็ นการปรับสมดุลภายในบ้าน

ไม่ว่าจะเป็น กลิน
่ ดอกไม้สด กลิน
่ น้ามันหอมระเหย หรือเทียนหอม

ทาให้บา้ นน่าอยู่มากขึ้น ส่งผลดี ต่อ ผู้อ ยู่อ าศัยในระยะยาว ซึ่งหนึ่ง

ที่นามาประดับตามมุมพักผ่อนภายในบ้าน และบริเวณทางเดิ น จะ

ในการปรับฮวงจุ้ย คือ การนาใช้ของตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน

ส่ ง ผลให้ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ไ ด้ รั บ กลิ่ น หอมอ่ อ นๆ นั้ น รู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย

ที่ชว่ ยเสริมตัวบ้านให้สอดคล้องตามทิศทางตาแหน่งบ้านดังนี้

พร้อมกระตุ้นพลังงานด้านบวกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และแรง

ทิศเหนือ ถือเป็นทิศของธาตุน้า ควรเลือกของตกแต่งพวกน้าพุ

บันดาลใจในการทางานที่ดี

หรือวัตถุทรงโค้ง ทรงกลม หรือที่มีดีไซน์ของเส้นสายลายคลื่น

6. เสริมสีมงคล เสริมดวงการเงิน
สีที่เป็ นมงคลทางฮวงจุ้ ยส่วนใหญ่เ ป็ นสีที่ สอดคล้อ งไปธาตุต่างๆ
ของผู้ อ ยู่อ าศัย ไม่ ว่าจะธาตุน้า ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ และธาตุ
ทอง โดยแต่ละธาตุมีพลังสื่อถึงด้านต่างๆ ในตัวเอง หากเสริมด้วยสี
ที่เข้ากับแต่ละธาตุจะยิ่งเพิม
่ ความเป็นสิริมงคลได้
ธาตุน้า ควรใช้สีเงิน สีข าว สีเขียว และสีที่มีความแวว จะช่ว ย
เสริมธุรกิจการค้า การเดินทาง และการสื่อสาร
ธาตุไม้ ควรใช้สีเขียว สีน้าเงิน และสีน้าตาลอ่ อ น เหมาะสาหรับ
เสริมงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิชาการ
ธาตุไฟ ควรใช้สีแดง สีเ ขียว สีชมพู สีม่วง เสริม งานด้ านธุรกิ จ

ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถือ เป็ นทิ ศของธาตุไม้
เลือกตกแต่งด้วยน้าพุ ต้นไม้ วัตถุทรงสูง ทรงคลื่น และลายเส้น

ที่มีความโค้งต่างๆ
ทิ ศใต้ ถือ เป็ นทิ ศของธาตุไฟ เน้นของตกแต่งเป็ นพวกดอกไม้
ต้นไม้ หรือวัตถุทรงสูง ทรงกระบอก
ทิ ศตะวั นออกเฉียงเหนือ และทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ ถือ เป็ นทิ ศ

ขอ ง ธาตุ ดิ น เ ลื อก ใ ช้ ข อ ง ต กแ ต่ งป ร ะ เภ ท เ ซร ามิ ก แ ล ะ
เครื่องปั้ นดินเผารูปทรงต่างๆ
ทิ ศ ตะวัน ตก และทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ยงเหนือ ถื อ เป็ น ทิ ศ ของธาตุ
ทอง เลือกตกแต่งด้วยของทรงกลม โลหะ และของที่แวววาว

ความงาม การคิดวิเคราะห์ การออกแบบตกแต่ง

ทริคการจัดบ้านเสริมฮวงจุ้ยที่นามาฝากกัน นอกจากเสริมเรื่องโชค

ธาตุดิน ควรใช้สี เหลือ ง สีขาว สีเทา สีส้ม สีน้ าตาล และสีครี ม

ลาภแล้ว ผลพลอยได้คือบ้านที่สะอาด สวยงาม มีกลิน
่ หอม มีต้นไม้

เสริมให้ทรัพย์เพิม
่ พูน เหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สดชื่น ส่งผลให้ผู้อ ยู่อ าศัยได้ รับ พลังบวก และความมีชีวิตชีวาอี ก

ธาตุทอง ควรใช้สีขาว สีเหลือง สีน้าเงิน และสีเมทั ลลิค หรือ สีที่

ด้วย ลองนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ และความชอบของแต่

มีลักษณะแวววาว เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ละบ้านดู แล้วจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงแน่นอน

สาหรับบ้านที่ต้องการเสริมสีมงคล หากสีตัวบ้านซีดหมองต้อ งทาสี

สาหรับใครที่ กาลัง มีแผนจะสร้ างบ้านและอยากได้ บ้านที่ ถูก ต้อ ง

ใหม่ ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้เปลี่ยนสีให้เสริมดวง หรือ จะเปลี่ยนแค่

ตามหลั ก ฮวงจุ้ ย เพื่ อ ไม่ ต้ อ งมาปรั บ แก้ ที ห ลั ง แนะน าให้ เ ลื อ ก

ในส่วนเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งภายในบ้านก็ได้

บริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีบริการให้คาแนะนาด้านการออกแบบ หรือ

7. ต้นไม้เขียวชอุ่ม เพิม
่ ความสดชื่นให้คนในบ้าน
บ้า นตามหลั ก ฮวงจุ้ย ส่ วนที่ ขาดไม่ ไ ด้ คื อ พื้น ที่ สีเ ขี ยว เพราะตาม
ความเชื่อ ชาวจี น ต้ น ไม้ ส่ ื อ ถึ ง ความเจริ ญ งอกงาม จึ ง ช่ว ยเสริ ม

บริษัทรับสร้างบ้านที่มีความถนัดในการสร้างบ้านเสริม ฮวงจุ้ย ก็จะ
ทาให้การสร้างบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น และได้บา้ นตรงฮวงจุ้ย และ
สวยถูกใจเจ้าของบ้าน
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10 แบบบ้านน่าอยู่
บรรยากาศอบอุ่น เหมาะกับการอยู่อาศัยระยะยาว

แบบบ้าน MG GRAND 1

แบบบ้าน FEB-2
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สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล
แบบบ้านเพิ่มเติม
แบบบ้าน บุรีภิรมย์

HBA Channel

Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub
สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E-Magazine
เพื่อการสร้างบ้านกับมืออาชีพ
จัดทาโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
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