
ความสุข เกิดข้ึนได้ในทุกพื้นที่ของบ้าน

Happiness can happen in every area of the house
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• 5 เร่ืองต้องรู้ เมื่อสร้างบ้านที่มีผู้สูงอายุ
• Courtyard สร้างอย่างไรให้มีเสน่ห์และเสริมบ้านน่าอยู่
• การแตกร้าวที่เกิดจากโครงสร้าง ป้องกันและแก้ไขอย่างไรให้ตรงจุด?
• 8 เคล็ดลับการดูแลบ้าน ให้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ
• ข้อควรรู้! วางระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างไรให้อยู่อาศัยได้ปลอดภัย?



5 เรื่องต้องรู้ เมื่อสร้างบา้นท่ีมีผูส้งูอายุ

1. ประตูทางเข้าบ้าน

เม่ือก้าวเท้าเข้าบ้านทางผ่านแรกคือ ประตู โดยการออกแบบบ้าน

ท่ัวไปส่วนใหญ่จะแบ่งพื้นท่ีด้านนอกด้านในด้วยธรณีประตู แต่บ้าน

ผู้สูงอายุต้องใส่ใจเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ และไม่ควรมีธรณีประตูขวางก้ัน 

เพราะถือเป็นเหตุให้เกิดการหกล้มได้ อีกท้ังยังกีดขวางการใช้

วีลแชร์อีกด้วย โดยลักษณะท่ีของพื้นท่ีบริเวณประตูท่ีเหมาะสมคือ

ประตูควรมีช่องกว้างต้ังแต่ 90 เซนติเมตร ข้ึนไป

ทางเข้าส าหรับวีลแชร์ต้องมีความลาดชัน และลักษณะทางลาด

ต้องไม่เกิน 1:12 เช่น พื้นต่างระดับ 1 เมตร ต้องมีทางลาดยาว 

12 เมตร

บริเวณด้านในต้องมีพื้นท่ีกว้าง รัศมี 1.5 เมตร เพื่อรองรับการ

หมุนกลับตัวของวีลแชร์

ควรใช้ประตูเล่ือนเพื่อลดการออกแรงผลัก จนอาจท าให้เสีย

หลัก หรือไม่สะดวกส าหรับผู้ใช้วีลแชร์ 

2. กระเบ้ืองปูพื้น 

กระเบ้ืองปูพื้น ควรเป็นกระเบ้ืองท่ีมีความหนืด ไม่ล่ืน ไม่เงา หรือ

เป็นกระเบ้ืองท่ีผิวหยาบ ขรุขระ เพื่อป้องกันการล่ืนล้ม รวมไปถึง

ควรเลือกกระเบ้ืองสีพื้ น ไม่ควรใช้ลวดลายมากเพราะมีผลต่อ

ผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัวอาจท าให้เวียนหัว หน้ามืด และควรเลือก

ปูกระเบ้ืองท่ีมีสีตัดกับสีก าแพงเพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองของ

การกะระยะภายในบ้าน
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การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในไทย โดยจากข้อมูลสาธารณสุขไทยเผยตัวเลขที่น่าห่วงว่าสถิติ
ผู้สูงอายุไทยหกล้มปีละประมาณ 3 ล้านราย และเข้ารักษาตัวเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 ราย โดยสาเหตุหลักเกิดจากการล้มในบ้าน ดังนั้น
เมื่อต้องสร้างบ้านหนึ่งหลังจึงควรเลือกแบบและฟังก์ชันที่เอื้ออ านวยกับการอยู่อาศัยอย่างสุขสบายและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุด้วย 
หรือหากยังไม่มีผู้สูงอายุก็ยังต้องสร้างเผื่อไว้ส าหรับการเติบโตของสมาชิกและกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต



พื้นภายในห้องน้าสามารถเพิ่มแผ่นกันล่ืนซ้อนบนกระเบ้ืองอีกช้ัน 

ส่วนบริเวณห้องรับแขกหากมีพรม ต้องระวังการสะดุดล้มเพราะ

อาจท าให้เท้าเก่ียว หรือสะดุดล้มก่อให้เกิดอันตรายได้ 

3. ห้องน้า 

ห้องน้านับเป็นจุดอันตรายท่ีต้องระวังมากท่ีสุดส าหรับบ้านท่ีมี

ผู้สูงอายุ โดยจากจุดทางเข้าไปถึงโถสุขภัณฑ์ควรมีราวจับขนาด

พอดีมือ มีลักษณะกลม ไม่คม และมีความสูงจากพื้นประมาณ

80 - 90 เซนติเมตร เพื่อช่วยพยุงตัวกันล้ม แต่บริเวณโถสุขภัณฑ์

จะมีระยะราวจับจากพื้นต่างจากราวปกติอยู่ท่ี 45 เซนติเมตร 

เพราะเป็นการเปล่ียนจากท่าน่ังเป็นท่ายืน เพ่ือช่วยพยุงตัว และ

ต้องหม่ันตรวจจุดยึดราวให้แข็งแรงพร้อมต่อการใช้งานอย่าง

สม่าเสมอ

เพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ควรติดต้ัง

เคร่ืองส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ (Emergency Call Bell) และ

เช่ือมต่อไปยังกร่ิงเตือนท่ีติดต้ังไว้ทุกจุดของบ้าน

4. การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก

การสร้างบ้านท่ีมีผู้สูงอายุ นักออกแบบบ้านจะวางห้องนอน

ผู้สูงอายุไว้ช้ันล่าง เพื่อลดอุบัติเหตุจากการข้ึนลงบันได แต่หาก

ไม่สะดวกท่ีจะมีห้องนอนไว้ช้ันล่างแล้ว นอกจากการติดต้ังราวจับ

เพื่ออ านวยการข้ึนลงแล้ว (ระยะปลอดภัยของบันได ลูกนอนควร

กว้าง 30 เซนติเมตร ลูกต้ังไม่ควรเกิด 15 เซนติเมตร) ควรให้

ความส าคัญกับการติดต้ังแสงสว่างหรือเซนเซอร์บริเวณบันไดข้ึน

ลงเพื่อให้เห็นทางอย่างสะดวก รวมไปถึงสวิตช์ไฟควรติดต้ังให้อยู่

ในระดับอกเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน

ส่วนแสงสว่างในห้องนอน เนื่องจากผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการเข้า

ห้องน้าบ่อย นอกจากไฟเซนเซอร์แล้ว การใช้แผ่นเรืองแสงตามจุด

หรือมุมท่ีใช้งานบ่อยๆ ก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้

โต๊ะส าหรับผู้สูงอายุท่ีใช้วีลแชร์ เหมาะส าหรับบ้านท่ีสร้างใหม่

มากๆ เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะสามารถออกแบบ Build-In 

เฟอร์นิเจอร์ได้ในระยะท่ีแม่นย าเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยมีระยะท่ี

เหมาะสมคือ ความสูงของโต๊ะส าหรับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นน้ัน 

ต้องลดระดับลงมาจากความสูงของโต๊ะปกติเล็กน้อย หน้าโต๊ะ

ขนาดสากลควรสูงประมาณ 75 เซนติเมตร (หากปรับระดับส่วนสูง

คนไทย ประมาณ 72 เซนติเมตร)

ส่วนพื้นท่ีใต้โต๊ะควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ไม่ควรมี

ล้ินชัก และมีความลึกมากกว่า 40 เซนติเมตร เพื่ อให้ผู้สูงอายุ

สามารถเข็นรถเข้าไปใช้งานได้สะดวกน่ันเอง ส่วนเก้าอ้ีต้องมี

บริเวณท่ีน่ังไม่ส้ันหรือยาวเกินไป เพราะหากส้ันไปเท้าจะหม่ิน และ

จะต้องใช้เท้าเขย่งเพื่อพยุง จึงควรหากหาเก้าอ้ีเล็กๆ เพื่อหนุนให้

วางเท้าต้ังฉากได้ และลดการบาดเจ็บ

ส่ิงส าคัญท่ีเราควรให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในบ้านน้ัน เพราะ

ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีคุณค่า เป็นวัยท่ีเต็มไปด้วยประสบการณ์ รวมไป

ถึงเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้กับลูกหลานในบ้าน ดังน้ันในฐานะของ

ลูกหลานเองจึงควรอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุใน

บ้านเราได้รับความปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจด้วย
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Courtyard ต่างกับท่ีว่างรอบบา้นอย่างไร?

1. Courtyard เป็นพื้นท่ีจ ากัด โดยจะมีพื้นท่ีอาคารล้อมรอบอย่าง

น้อย 3 ด้าน 

2. มีระบบการวางผังท่ีต่างกัน ซ่ึงความยากคือการรองรับและ

สามารถแก้ปัญหาธรรมชาติได้ เช่น น้าฝน แสงแดด และลม

3. Courtyard จะสามารถวางผังไว้ก่ีท่ีก็ได้ในบ้าน ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของตัวบ้าน

ข้อควรรู้เพื่อสร้าง Courtyard ให้มีเสน่ห์และเสริมบ้านน่าอยู่

1. วางแผนก่อนจะสร้าง

การสร้าง Courtyard กลางบ้าน ข้อดีคือการได้เปิดรับเอาธรรมชาติ

เข้าสู่ตัวบ้าน แต่ก็แลกมาด้วยปัญหาน้าและน้าฝน ดังน้ันการสร้าง

สวนกลางบ้านจึงไม่ใช่ว่านึกจะท าก็ท าได้เลย ต้องมีการวาง

แผนการสร้างไว้แต่ต้น เพราะการมีสวนกลางบ้านจะต้องค านึงถึง

การเปิดช่องแสง เพื่อให้ต้นไม้ในน้ันได้รับแสงธรรมชาติบวกกับ

อากาศท่ีจะช่วยในการเติบโต

ดังน้ันการออกแบบบ้านให้เหมาะสมก่อนเร่ิมสร้างจึงเป็นจุดท่ี

ส าคัญ แม้ว่าการออกแบบบ้านจะเป็นข้ันตอนแรกเร่ิมของบ้านทุก

สไตล์อยู่แล้ว แต่ส าหรับบ้านท่ีต้องการมี Courtyard ในการ

ออกแบบต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพราะจะต้องค านึงถึง

ปัจจัยหลายๆ อย่าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจนต้องร้ือถอนแก้ไขกัน

วุ่นวายในภายหลัง
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Courtyard (คอร์ตยาร์ต) คือ พื้นที่สวนที่อยู่กลางบ้าน ซ่ึงเป็นพื้นที่เปิดหลังคาโล่ง เพื่อดึงเอาธรรมชาติและแสงแดดเข้ามาสู่ภายใน
บ้าน นอกจากจะท าให้บ้านดูดีมีสไตล์แล้ว ยังเพิ่มความสดชื่นให้ผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย Courtyard เหมาะกับยุคที่พื้นที่บ้านมีจ ากัด 
เพราะยิ่งพื้นที่บ้านเล็กลงเท่าไหร่ การสร้างสวนแบบเดิมก็แทบเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการประยุกต์สร้างสวนกลางบ้านจึงเป็นอีกแนวทาง
ที่แก้ปัญหาทางด้านพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนจะสร้าง Courtyard อย่างไรให้มีเสน่ห์และเสริมให้บ้านน่าอยู่ เรามีแนวคิดดีๆ มาฝาก
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2. เลือกต้นไม้ให้ถูกชนิด 

เร่ืองการเลือกต้นไม้มาปลูกท่ี Courtyard ถือเป็นอีกหน่ึงเร่ือง

ส าคัญ เพราะขนาดและชนิดของต้นไม้บางชนิดอาจไม่เหมาะกับ

การปลูกไว้กลางบ้าน โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองรากท่ีอาจจะยาวและ

ชอนไชสร้างความเสียหายกับโครงบ้านได้ ดังน้ันควรเลือกพันธุไ์ม้ท่ี

มีลักษณะการเดินรากหรือมีรากท่ีด่ิงลง ใบร่วงน้อย ไม่ต้องการน้า

มาก และทนแล้งได้ดี จะช่วยให้สามารถปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้โชว์ได้

อย่างปลอดภัยและสวยงาม

3. เลือกวัสดุการตกแต่งให้เหมาะสม

การเลือกวัสดุตกแต่งสวนน้ันส าคัญพอๆ กับการเลือกต้นไม้ เพราะ

วัสดุตกแต่งบางประเภทก็ไม่เหมาะกับ Courtyard เช่น ในพื้นท่ีท่ีมี

ฝนตกชุก วัสดุตกแต่งประเภทไม้หรือหินจะเกิดตะไคร่ได้ง่ายจึงไม่

ควรเลือกมาใช้งาน เพราะหลังจากตกแต่งไม่นานความสวยงาม

ของสวนจะลดลง ต้องเสียเวลาท าความสะอาด หรือต้องเปล่ียน

วัสดุใหม่บ่อยๆ ดังน้ันจึงควรเลือกวัสดุท่ีง่ายต่อการท าความสะอาด 

และทนกับสภาพแวดล้อมของบ้านจะเป็นการดี

4. เตรียมพร้อมในพื้นท่ีดูแลระบบ 

ส าหรับ Courtyard ท่ีมีการติดต้ังระบบไฟ ควรออกแบบจัดเตรียม

พื้นท่ีในส่วนของการดูแลระบบไฟ รวมถึงระบบระบายน้า เพื่อให้

สามารถดูแลรักษาและแก้ปัญหาได้ง่าย เช่น การท าฝาครอบหรือ

ฝาเปิดให้สามารถจัดการปัญหาเก่ียวกับการอุดตันของท่อ

หรือระบบระบายน้า

5. ป้องกันปัญหาน้าจากหลังคา

Courtyard เป็นพื้นท่ีเปิดด้านบนโล่ง ดังน้ันจึงไม่สามารถหลีกเล่ียง

เร่ืองน้าฝนได้ แต่สามารถวางแผนจัดการป้องกันน้าไหลจากหลังคา

ได้ ด้วยการติดต้ังรางน้าโดยให้ท่อระบายจากรางน้าต่อตรงไปท่ี

บ่อพักน้า เพื่ อไม่ให้น้าฝนไหลจากหลังคาลงสู่พื้ นดินบริเวณ 

Courtyard โดยตรง จนเกิดปัญหาน้าล้น ดินอุ้มน้ามากเกินไป

หรือต้นไม้ท่ีปลูกได้รับน้ามากจนเกินไป ซ่ึงเป็นผลให้รากเน่าได้

การมี Courtyard ในบ้านไม่ใช่เร่ืองยาก หากเราวางแผนให้ดีต้ังแต่

เร่ิมข้ันตอนออกแบบสร้างบ้าน ดังน้ันส าหรับว่าท่ีเจ้าของบ้าน

ท่ีก าลังสนใจบ้านพร้อม Courtyard ข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การ

เลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ท่ีมีผลงานในการสร้าง Courtyard ส าเร็จ

และใช้งานได้จริง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบ้านของเราจะไม่มี Courtyard 

แสนเก๋ท่ีพ่วงมาด้วยสารพันปัญหา ส าหรับรายช่ือบริษัทรับสร้าง

บ้านท่ีได้มาตรฐาน มีแบบบ้านหลากหลายให้เลือก มีผลงานการันตี 

และยังรับผิดชอบงานในราคาคุ้มค่า สามารถดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
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รอยแตกร้าวเกิดจากอะไร?

เม่ือส ารวจบ้านและพบรอยร้าว ไม่ว่าจุดใดก็ตาม ส่ิงแรกท่ีต้องท า

คือจดบันทึกขนาด ความกว้าง ความยาว โดยใช้ดินสอขีด

สัญลักษณ์ไว้เพื่อสะดวกต่อการสังเกต โดยเร่ิมขีดต้ังแต่จุดเร่ิมต้น

รอยร้าวจนจรดจุดท่ีแยกล่าสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

ของทีมช่างได้ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการแตกร้าวมีหลายอย่าง เช่น

วัตถุดิบและสัดส่วนการผสมคอนกรีตสร้างบ้าน เช่น หิน ทราย 

โดยหินทรายท่ีมีดินเหนียวปะปนอยู่น้ันมีโอกาสท่ีดินเหนียวจะ

หดตัว และอาจกลายเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้บ้านเกิดการ

แตกร้าวได้

ปูนซีเมนต์ โดยท่ัวไปคอนกรีตท่ีใ ช้ ปูนซีเมนต์มาก หรือ 

ปูนซีเมนต์ท่ีมีปริมาณซิลิก้าหรือความละเอียดสูงก็เป็นเหตุให้

เกิดการแตกร้าวได้
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ปัญหาแตกร้าวที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง อาจท าให้หลายบ้านหวาดหวั่นและไม่ม่ันใจในความปลอดภัยระหว่างการพักอาศัย แน่นอนว่า
ปัญหานี้ป้องกันก่อนเกิดได้ด้วยการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและสร้างบ้านได้มาตรฐาน ที่ส าคัญมีความเป็นมืออาชีพ
ไม่ทิ้งงาน แม้สร้างเสร็จแล้วก็ยังมีประกันให้อุ่นใจ แต่เมื่ออยู่อาศัยระยะยาวความเสื่อมโทรมย่อมตามมา รอยร้าวเจ้าปัญหาก็อาจเกิดขึ้น
ได้ ดังนั้นลองไปดูวิธีสังเกตและประเมินความเสี่ยงของบ้านก่อนสายเกินแก้กัน
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ประเภทของรอยแตกร้าว

1. รอยร้าวแนวเฉียงทแยงมุม 

รอยร้าวบริเวณผนังท่ีเกิดในลักษณะเป็นแนวเฉียงทแยงจากบน

ลงล่างนี้  ถือว่าเป็นรอยร้าวท่ีอันตรายอันดับต้นๆ เพราะนี่คือ

สัญญาณบอกว่าบ้านมีปัญหาเร่ืองการทรุดตัวไม่เท่ากันบริเวณฐาน

ราก เกิดจากเสาต้นใดต้นหน่ึงทรุดตัว และคานท่ีรัดเสาแต่ละต้นไม่

สามารถพยุงให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้ ส่งผลให้ผนังเกิดการ

แตกร้าวตามมา การแก้ไขปัญหารอยร้าวชนิดนี้ ต้องอาศัย

เช่ียวชาญจัดการ

2. รอยร้าวขอบประตูหน้าต่าง

ขอบประตูหน้าต่างเป็นหน่ึงในจุดท่ีพบรอยร้าวของบ้านได้บ่อย 

เนื่องจากบริเวณวงกบประตูหน้าต่างมีแรงดึงสูงมากจนเกิดการ

กระจายแรงของผิวปูนท่ีฉาบไว้ไม่เท่ากันท าให้เกิดรอยร้าวข้ึน

ซ่ึงตามหลักท่ีถูกต้องเม่ือก่อสร้างบริเวณวงกบประตูหน้าต่าง

ต้องใส่เหล็กกรงไก่เพื่อให้วงกบกับผนังอยู่ติดกัน

รอยร้าวท่ีขอบประตูหน้าต่างถือว่าไม่ใช่เร่ืองใหญ่ เพราะส่ิงท่ี

ตามมาก็เพียงแค่น้าร่ัวซึมเข้าบ้าน วิธีการแก้ไขคือถ้าไม่เป็น

รอยร้าวขนาดใหญ่ให้ใช้ซิลิโคนหรือยาแนวมาอุด แต่ถ้ารอยร้าวมี

ขนาดใหญ่ให้ท าการร้ือประตู หรือหน้าต่างออก และท าการติดต้ัง

ใหม่ให้ถูกวิธี

3. รอยร้าวท่ีหัวเสา 

รอยร้าวท่ีนับว่าเป็นอันตรายท่ีสุดอย่างหน่ึงในบ้านก็คือ รอยร้าว

ลักษณะเฉียงๆ ท่ีหัวเสา ตรงส่วนท่ีคานไปติดกับเสาท้ังสองด้าน 

อาจเป็นรอยเฉียงๆ ท่ีปลายคาน หรือหัวเสาเลยก็ได้ เกิดข้ึนจาก

การค านวณขนาดของเสาเพื่อรับน้าหนักผิดพลาด หรือการใช้งาน

อาคารผิดประเภท ท าให้เสามีการรับน้าหนักเกินจนคอนกรีต

กะเทาะออกมา

รอยร้าวในลักษณะน้ีไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองหรือใช้ช่างท่ัวไปได้ 

เพราะเป็นรอยท่ีอันตราย วิธีการแก้ไขคือต้องเรียกผู้เช่ียวชาญ 

หรือบริษัทรับสร้างบ้านช่วยดูแล

4. รอยแตกร้าวท่ีเกิดบนพื้น

รอยแตกร้าวบนพื้นเป็นลักษณะรอยร้าวท่ีบ่งบอกถึงการทรุดตัว

ของฐานรากท่ีไม่เท่ากัน ส่งผลต่อโครงสร้างของบ้าน เนื่ องจาก

เสาเข็มฝ่ังท่ีไม่ทรุดตัวน้ันจะถูกดึงให้เคล่ือนออกจากต าแหน่งเดิม 

และเม่ือมีรอยแตกร้าวแบบน้ีเกิดข้ึนอย่าน่ิงนอนใจควรรีบปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน

จากลักษณะรอยร้าวประเภทต่างๆ ข้างต้นนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดจาก

โครงสร้างท่ีหากปล่อยไว้นานวันย่อมเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย 

ดังน้ันหากพบเห็นรอยร้าวควรจดบันทึกและแจ้งผู้เช่ียวชาญจาก

บริษัทรับสร้างบ้านเพื่อป้องกันปัญหา ชะลออายุโครงสร้าง หรือ

แก้ไขให้บ้านน้ันอยู่อาศัยได้ยาวนานข้ึน
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8 เคล็ดลับการดูแลบ้าน ให้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ

1. ดูแลท าความสะอาดบ้านสม่าเสมอ

บ้านท่ีสะอาดปราศจากฝุ่น หยากไย่ และคราบสกปรก จะท าให้ดู

ใหม่และน่าอยู่เสมอ ดังน้ันจึงต้องหม่ันท าความสะอาด ไม่ให้ฝุ่น

หนา ขยะแน่น ข้าวของรกไร้ระเบียบ

เคล็ดลับการท าความสะอาดแบบมืออาชีพคือ เร่ิมต้นจากช้ันบนลง

มาช้ันล่าง และอย่าลืมท าความสะอาดรายละเอียดเล็กๆ ภายใน

บ้านด้วย เช่น รีโมททีวี ลูกบิดประตู ท่ีส าคัญควรใช้อุปกรณ์ท า

ความสะอาดท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วยให้ท าความสะอาดบ้านได้ง่าย

และมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

อีกจุดท่ีต้องสะอาดเสมอ คือ ห้องครัว เพื่อไม่ให้สัตว์ต่างๆ เช่น มด 

แมลงสาบ หนู ท่ีมักจะมารวมตัวรอกินเศษอาหาร อันกลายเป็น

แหล่งสะสมเช้ือโรค โดยเช็ดเตาอยู่เสมอ ขจัดคราบน้ามันออกให้

หมด ก าจัดขยะและของเน่าเสีย มัดปากถุงขยะเศษอาหารให้แน่น

2. สีบ้านอย่าให้หมอง

สีทาบ้านเป็นด่านหน้าของบ้านท่ีแขกไปใครมาจะมองเห็นก่อนเป็น

อันดับแรก ดังน้ันจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้บ้านดูใหม่และน่าอยู่ 

เราจึงควรส ารวจดูว่าผนังบ้านมีสีหมองลง หรือสีหลุดร่อนหรือไม่ มี

ร่องรอยแตกร้าวท่ีจุดไหน หากพบก็ควรรีบแก้ไข เพื่อรักษาสภาพ

ให้บ้านมีสีสันสดใสดูใหม่อยู่เสมอ
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บ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จจะมองมุมไหนก็สวยไปหมด ต่อเม่ือวันเวลาผ่านไปแน่นอนว่าบ้านที่ยืนท้าแดดทนฝน ก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ซ่ึงการท าบ้านให้น่าอยู่ มีความสวยงาม และคงทนอยู่กับเราไปนานๆ นอกจากฝีมือของบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว ยังอยู่ที่
การช่วยกันดูแลรักษาของสมาชิกในบ้านด้วย วันนี้เราจะมาเปิด 8 เคล็ดลับการดูแลบ้าน ให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ เป็นวิธีง่ายๆ ท าเองได้
ทุกบ้าน จะมีแบบไหนบ้าง ตามไปดูกันเลย
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3. ท าความสะอาดห้องน้าและร่องยาแนว

ห้องน้าเป็นอีกห้องท่ีต้องการการดูแลสม่าเสมอ เพราะต้องเจอ

ความเปียกช้ืนแทบท้ังวัน จึงควรท าความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์

ละ 1 คร้ัง เพื่อฆ่าเช้ือโรค โดยเฉพาะร่องยาแนวในห้องน้า ซ่ึงเป็น

จุดท่ีมีส่ิงสกปรกเกาะติดได้ง่ายมาก ร่องยาแนวท่ีด าและสกปรก

เป็นจุดท่ีท าให้ห้องน้าดูทรุดโทรมลงไปมาก

วิธที าความสะอาดง่ายๆ คือใช้น้ายาล้างห้องน้าเทให้ท่ัวพื้นแล้วท้ิง

ไปสักพัก จากน้ันใช้แปรงขัดตามร่องแล้วใช้น้าฉีดให้เกล้ียง เพียง

เท่านี้ก็ทวงห้องน้าใหม่กลับคืนมาได้แล้ว

4. ดูแลสวนเสมอไม่ปล่อยรกร้าง

สวนสวยๆ เป็นอีกส่วนท่ีส่งเสริมให้บ้านดูสวยงามน่าอยู่ ดังน้ันหาก

มีสวน ปูหญ้า และปลูกต้นไม้มาก อย่าปล่อยปละละเลยให้รก ควร

หม่ันตัดแต่งหญ้าและก่ิงก้านต้นไม้ให้ดูดี เข้ารูปเข้าทรง รดน้า

ต้นไม้ทุกวันให้ชุ่มช่ืน ไม่เหี่ยวเฉา เม่ือต้นไม้เขียวขจีสดใส ก็จะท า

ให้บรรยากาศบ้านร่มร่ืนสดช่ืนน่าอยู่ และยังปลอดภัยจากสัตว์มี

พิษท่ีอาจแฝงเข้ามาในบ้านอีกด้วย

5. หลังคา เพดาน ฝ้า อย่าให้มีรอยร่ัวซึม

ปัญหาหลังคา เพดาน ฝ้าร่ัวซึมน้ันเป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยในช่วง

หน้าฝน แถมยังสร้างความเสียหายให้บ้านได้เป็นอย่างมาก

ดังน้ันจึงควรหม่ันคอยสังเกตรอยน้าร่ัว น้าซึม บริเวณฝ้า เพดาน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบน้า เกิดตะไคร่ ท่ีจะท าให้บ้านดูเก่าโทรม

อีกท้ังหากไม่ได้รับการซ่อมแซมโดยไว ปัญหาน้าซึมจะลุกลาม

จนเกิดความเสียหายกับตัวบ้าน เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน และพื้นบ้าน

อีกด้วย

6. หม่ันเช็กระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ

ระบบไฟฟ้าเป็นอีกหน่ึงเร่ืองส าคัญท่ีห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาด ไม่

ว่าจะเป็นปล๊ักไฟหรือสายไฟ เพราะหากช ารุดหรือเสียหายก็อาจท า

ให้เกิดอันตราย เช่น ไฟร่ัว ไฟฟ้าลัดวงจร และอาจลามไปจนถึงไฟ

ไหม้ ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ควรหม่ัน

ตรวจเช็กหรือสังเกตความผิดปกติของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและระบบ

ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันเหตุร้ายท่ีอาจเกิดข้ึน

7. ระบบประปาอย่าให้ร่ัวซึม

น้าประปาเป็นส่ิงจ าเป็นประจ าวัน ปัญหาเก่ียวกับระบบประปาท่ี

มักพบบ่อย คือ ท่อ ข้อต่อต่างๆ หลุด หรือมีอาการร่ัวซึม ดังน้ันคน

ในบ้านควรช่วยกันสังเกต ส าหรับบ้านท่ีมีป๊ัมน้าต้องคอยฟังเสียง

การท างานของป๊ัม หากไม่มีการใช้น้าแต่ป๊ัมน้ากลับท างานไม่หยุด 

แสดงว่ามีการร่ัวหรือซึมท่ีจุดใดจุดหน่ึง หรือพบค่าน้าสูงกว่าปกติ

ให้สันนิษฐานว่าน่าจะมีน้าร่ัว ควรแจ้งช่างมาเปล่ียนหรืออุดให้

เรียบร้อย นอกจากน้ีไม่ควรท้ิงขยะลงในท่อระบายน้า เพื่อป้องกัน

ท่ออุดตันอีกด้วย

8. ป้องกันบ้านให้ปลอดปลวก

บ้านทุกหลังมีสิทธิ์ท่ีปลวกจะมาเยือนได้ หากไม่ป้องกันให้ดี ควร

ตรวจสอบปลวกทุกๆ 4 เดือน หากตรวจพบควรแจ้งบริษัทก าจัด

ปลวกมาฉีดยาป้องกัน และให้ รับประกันปลวกข้ึนบ้านด้วย 

โดยเฉพาะเสาบ้าน และคาน ซ่ึงต้องแข็งแรงและไม่ควรเสียหาย

เพราะปลวก

เคล็ดลับในการดูแลบ้านให้น่าอยู่ สะอาด และดูใหม่อยู่เสมอนี้เป็น

ส่ิงท่ีควรท าให้สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลาย 

จนต้องซ่อมแซมแก้ไขกันในระยะยาว เสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย 

และจะดีย่ิงข้ึนหากในข้ันตอนการออกแบบสร้างบ้าน ได้เลือก

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีมาตรฐาน 

เพราะบริษัทดังกล่าวจะมีประกันผลงานเป็นระยะเวลานาน คอย

ดูแลแก้ไขซ่อมแซมตัวบ้านให้สวยงามอยู่เสมอ ท าให้เจ้าของบ้าน

ได้อยู่บ้านสวยอย่างสบายกายสบายใจ ไร้ปัญหาปวดหัวให้ต้องคอย

ตามแก้ไข

HBA
MAGAZINE 08



HBA
MAGAZINE

ระบบไฟ แม้จะเป็นงานเทคนิคที่ต้องอาศัยช่างในการติดต้ังด าเนินการ แต่ระบบไฟก็สามารถออกแบบเพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถแก้ไข
ดูแลเองได้เช่นกัน โดยแยกเป็นระบบเดินสายไฟแบบฝังในผนัง และ เดินไฟแบบลอย ซ่ึงการวางระบบไฟทั้งสองแบบนี้นอกจากจะต้อง
ค านึงถึงความสวยงามให้ตรงตามสไตล์บ้านแล้ว สิ่งส าคัญที่สุดก็คือ เพื่อการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย

การวางระบบไฟฟา้

การวางระบบไฟ ถูกแยกออกเป็นสองแบบใหญ่ๆ คือแบบฝังดิน 

และแบบลอย โดยการวางระบบไฟท้ังสองแบบ จะข้ึนอยู่กับสไตล์

ของบ้าน เช่น หากแต่งบ้านสไตล์ลอฟท์จะเน้นโชว์ระบบต่างๆ การ

เดินสายไฟจึงจะเป็นแบบลอย หากสร้างบ้านโชว์ความหรูหรา 

จ าเป็นต้องจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงาม

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย 

1. เมนสวิตช์ หรือ สวิตช์ประธาน 

เป็นอุปกรณ์ตัวหลักท่ีใช้ตัดวงจรไฟฟ้าของสายเมนเข้าบ้านกับสาย

ภายในท้ังหมด จึงเป็นอุปกรณ์ปลดวงจรไฟฟ้าตัวแรกจากมิเตอร์

ไฟฟ้าเข้ามาในบ้าน 

2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือสวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ

เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าได้ในขณะใช้งาน

ปกติ และยังสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

โดยอัตโนมัติได้ด้วย ท้ังน้ีการเลือกใช้เบรกเกอร์ต้องเลือกขนาด

พิกัดในการตัดกระแสลัดวงจรของเบรกเกอร์ให้สูงกว่าขนาดกระแส

ลัดวงจรท่ีเกิดข้ึนในวงจรน้ันๆ และต้องมีผู้เช่ียวชาญแนะน า

3. เคร่ืองตัดไฟร่ัว

จะตัดอัตโนมัติเม่ือพบว่ากระแสไฟฟ้าเกิดการไหลเข้าและออกไม่

เท่ากันท่ีจ านวนหน่ึง อาจเกิดจากการร่ัวไหลไปยังวัตถุหรือสมาชิก

ผู้อยู่อาศัยในบ้าน ซ่ึงเคร่ืองตัดไฟร่ัวจะมีค่ามาตรฐานก าหนดการ

เลือกใช้ท้ังแบบบ้านเรือน โรงงาน หรือบริเวณใช้งานต่างกันออกไป
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4. ท่อเดินสายไฟและเคเบิล

รองรับสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการน าส่งไฟฟ้า

โดยเฉพาะ เม่ือน ามาใช้งานต้องมีความปลอดภัยสูง ไม่ขัดต่อ

ทัศนียภาพ ท่ีส าคัญคือต้องไม่เจอแดดฝนท่ีท าให้เสื่อมสภาพได้ง่าย 

โดยเลือกใช้งานตามประเภท และความเหมาะสม เช่น 

ท่อโลหะ ผลิตจากเหล็กกล้า มีท้ังหนาและบาง เพื่อการใช้งานท่ี

ปลอดภัย ท่อต้องไม่คมตรงขอบด้านในของท่อบริเวณรอยตัด

ทุกจุด ป้องกันไม่ให้ขอบท่อบาดสายไฟขณะท าการดึงร้อยสาย

ท่อพีวีซี ท่อท่ีใช้จะต้องเป็นท่อสีเหลืองซ่ึงผลิตส าหรับงานร้อย

สายไฟโดยเฉพาะ เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนต่ออุณหภูมิ

สูง ขนาดของท่อท่ีใช้ควรใหญ่พอส าหรับจ านวนสายไฟท่ีร้อยใน

แต่ละท่อ และไม่ควรร้อยสายไฟจนคับท่อเกินไป เพราะจะท า

ให้เกิดความร้อนสะสมในขณะใช้งานด้วย 

5. สายดิน

มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า โดยปลายด้านหน่ึง

ของสายดินจะต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้านจะต่อเข้ากับวัตถุหรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีต้องการให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพื้นดิน และ

สายดินควรท างานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันวงจร เช่น ฟิวส์ หรือ

เบรกเกอร์

6. เต้ารับ หรือปล๊ักตัวเมีย

อุปกรณ์ส าหรับรองรับการเสียบหัวท่ีมาจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงโดย

ปกติเต้ารับจะติดต้ังอยู่กับท่ี โดยส่วนใหญ่จะติดต้ังอยู่กับผนังบ้าน

ต าแหน่งต่างๆ

7. หลักดิน

มีลักษณะเป็นแท่งหรือแผ่นโลหะท่ีฝังอยู่ในดินเพื่อท าหน้าท่ีแพร่

หรือกระจายประจุไฟฟ้าให้ไหลลงสู่พื้นดินได้โดยสะดวก โดยวัสดุท่ี

น ามาใช้เป็นหลักดิน เช่น แท่งทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16

มม. และมีความยาวมาตรฐานไม่น้อยกว่า 2.40 ม.

8. สายต่อหลักดิน

เป็นสายตัวน าท่ีใช้ต่อระหว่างหลักดินกับส่วนท่ีต้องต่อลงดิน ซ่ึงใน

ท่ีน้ีหมายถึงสายท่ีต่อระหว่างหลักดินกับข้ัวต่อสายศูนย์ (นิวทรัล) 

หรือกับข้ัวต่อสายดินในแผงสวิตช์ประธาน (ตู้เมนสวิตช์) เพื่อให้

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อลงดิน

9. สายไฟฟ้า

ท าหน้าท่ีส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟยังจุดรับโดยท่ัวไป

สามารถจ าแนกสายไฟได้เป็น 2 ประเภท คือ สายไฟฟ้าแรงดันต่า  

และสายไฟฟ้าแรงดันสูง

การเลือกระบบไฟฟ้าควรเลือกให้ เหมาะสมกับการใช้งาน 

โดยท่ัวไปสายไฟฟ้าจะมีอายุการใช้งาน 7-8 ปี เม่ือพบว่าฉนวนท่ี

หุ้มสายไฟเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเหลืองและเร่ิมกรอบแตก ควรเปล่ียน

สายไฟใหม่ โดยไม่ต้องรอให้หมดอายุ เพื่อป้องกันการลัดวงจรท่ีจะ

ท าให้เกิดเพลิงไหม้ ซ่ึงในแต่ละจุดมีการซ่อมบ ารุงดูแลไม่เหมือนกัน 

การวางระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1. แบบฝังผนัง

เป็นการเดินสายไฟในผนังโดยร้อยสายผ่านท่อสายไฟท่ีฝังในผนัง

ข้อดี มีความเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าร่ัว

ข้อเสีย หากเกิดปัญหาแล้วต้องซ่อม สามารถท าได้ยาก หรือ

จ าเป็นต้องทุบผนังเพื่อตรวจสอบระบบ ซ่ึงหากสายไฟเกิดช ารุด

อยู่ในจุดท่ีมองไม่เห็น อาจจะท าให้เกิดอันตรายจากไฟร่ัว

2. แบบเดินลอย

เป็นการเดินสายไฟบ้านโดยยึดสายไฟให้ติดกับผนังหรือเสาท่ีเช่ือม

ต่อไปยังเต้ารับและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ข้อดี มีค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่า สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้

ง่าย สามารถมองเห็นใด้ด้วยตาเปล่า

ข้อเสีย หากเดินสายไฟไม่เรียบร้อยจะท าให้ดูไม่สวยงาม 

โดยเฉพาะหากมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจ านวนมากอาจท าให้จ านวน

สายไฟดูรกเต็มผนังบ้าน และเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายและ

เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานหรือผู้อยู่ใกล้ชิดได้

การเดินสายไฟแบบเดินลอยมีการร้อยสายไฟผ่านท่อพิวีซีหรือท่อ

เหล็ก ท าให้ดูเรียบร้อยและสวยงามมากข้ึน

การเลือกอุปกรณ์และการวางระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาจดูเป็น

เร่ืองเฉพาะท่ีต้องมีช่างมากประสบการณ์คอยดูแล แต่ในฐานะ

เจ้าของบ้านแล้วการรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้รู้แนวทางการ

แก้ไขไฟตก ไฟดับ หรือเพื่อการซ่อมบ ารุง ให้ความอุ่นใจ ในความ

ปลอดภัยท้ังแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่สมาชิกในบ้านได้เช่นกัน

HBA
MAGAZINE 10



10 แบบบ้านมุมมองใหม่

HBA
MAGAZINE

เพื่อการอยู่อาศัยอย่างสุขสบายในระยะยาว

11
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