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• เร่ืองต้องรู้! เมื่อคิดสร้างบ้านริมน  า
• แต่งบ้านอย่างไร ให้ปลอดภัยกับเด็กเล็ก?
• เสาเอกคืออะไร ตั งอย่างไรให้เป็นมงคล?
• เลือกที่ดินอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย?
• ฮวงจุ้ย ส าคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน?



เร่ืองต้องรู้! เมื่อคิดสร้างบ้านริมน้า

1. ตรวจสอบดินและการกัดเซาะริมตล่ิง

โดยส่วนมากดินริมตล่ิงมักเป็นดินอ่อน การกัดเซาะของดินริมตล่ิง

จึงเป็นปัญหาท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก ดังน้ันส่ิงส าคัญของการสร้างบ้าน

ริมน้าคือต้องตรวจสอบสภาพดิน วางแผนสร้างแนวร้ัวป้องกันตล่ิง

ไว้ก่อน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

โดยการสร้างร้ัวควรใช้เสาเข็มรูปตัวไอ (I-Section) เพราะสามารถ

ใส่แผ่นพื้นส าเร็จรูปวางลงไปในช่องว่างระหว่างเสาเข็มได้เลย

โดยไม่ต้องก่ออิฐ นอกจากนี้เสาเข็มรูปตัวไอยังมีคุณสมบัติทนต่อ

แรงเสียดทานท่ีผิวสัมผัสได้ดีกว่าเสาเข็มชนิดอ่ืน ท าให้ฐานราก

ม่ันคงและมีอายุการใช้งานยาวนาน

2. ระยะถอยร่นตามกฎหมาย

บ้านริมน้า ก็ มีระยะถอยร่นเช่นเดียวกับบ้านบนท่ี ดินปกติ

ไม่สามารถสร้างชิดติดขอบได้ ดังน้ันก่อนสร้างบ้านริมน้าควร

ส ารวจแนวเขตท่ีดินให้ดี ดูระยะห่างของบ้านจากแหล่งน้าให้

ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่มีปัญหาบานปลายตามมาภายหลัง
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บ้านริมน  า หนึ่งในแบบบ้านยอดนิยมที่ให้บรรยากาศของความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย แต่การสร้างบ้านริมน  าสักหลังต้องค านึงถึง
ความแข็งแรง ปลอดภัย ทนทานต่อความชื น และมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรับสร้างบ้านช่วยดูแลเรื่องงานสร้าง รวมทั งเจ้าของบ้านเอง
ก็ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างและดูแลบ้านริมน  าด้วย



หากบ้านต้องสร้างล้าออกมากเกินแนวเขตพื้นท่ีท้ังในคลองหรือ

แม่น้า กรมเจ้าท่ามีสิทธิ์ร้องเรียนหรือส่ังหยุดการก่อสร้างได้ทันที 

เพราะถือเป็นกรรมสิทธิพ์ื้นท่ีของหลวง 

โดยกฎหมายระยะถอยร่นอาคาร ประเภทการก่อสร้างอาคารพื้นท่ี

ติดแหล่งน้าสาธารณะ ระบุไว้ว่า

ส าหรับแหล่งน้าท่ีเป็น คูคลอง ล าประโดง แม่น้า ท่ีมีความกว้าง

น้อยกว่า 10 เมตร จะต้องถอยห่างอย่างน้อย 3 เมตร

ส าหรับแหล่งน้าท่ีกว้างกว่า 10 เมตร จะต้องถอยห่างอย่างน้อย 

6 เมตร

ส าหรับแหล่งน้าขนาดใหญ่ เช่น ทะเลสาบ ทะเล จะต้องถอย

ห่างอย่างน้อย 12 เมตร

3. ตรวจระดับน้าข้ึนสูงสุด

ระดับน้าน้ันมีข้ึนและลงตามฤดูกาล หรือจากปริมาณน้าฝน ดังน้ัน

ก่อนการสร้างบ้านริมน้าควรศึกษาข้อมูลระดับน้าข้ึนสูงสุดของ

พื้นท่ีน้ัน เพื่อวางแผนสร้างบ้านไม่ให้น้าท่วม โดยสามารถขอข้อมูล

ได้จากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ร่วมกับการสังเกตด้วยตนเอง 

เช่น การดูรอยเส้นน้าท่วมจากเสาสะพานในแม่น้า ล าคลองท่ีอยู่

ใกล้พื้นท่ีสร้างบ้าน โดยให้ดูรอยเส้นน้าท่วมเสา ซ่ึงสามารถน ามา

เปรียบเทียบกับระดับดินในพื้นท่ีก่อสร้างบ้านได้

4. ยกใต้ถุนให้สูงกว่าระดับน้า

เม่ือทราบระดับน้าข้ึนสูงสุดของพื้นท่ีสร้างบ้านแล้ว ก็ควรวางแผน

ยกใต้ถุนให้สูงกว่าระดับน้า เพราะคงไม่มีใครอยากอยู่บ้านท่ีเสี่ยง

กับน้าท่วมอย่างแน่นอน

การออกแบบว่าควรยกใต้ถุนข้ึนสูงแค่ไหน ตัวบ้านจึงจะปลอดภัย 

มีวิธกีารค านวณดังนี้คือ

ความลึกของระดับน้า + ความลึกของระดับน้าเดิม × 1.25 = 

ความยาวเสาเข็มท่ีจะท าแนวร้ัว (ค่าท่ีได้ต้องไม่เกิน 10 เมตร)

5. ทิศทางแหล่งน้าและแสงสะท้อน

ทิศทางของแหล่งน้า เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีส่งผลกับการอยู่อาศัยมาก 

โดยมีผลในเร่ืองของละอองน้าท่ีพัดพาความช้ืนเข้าสู่ตัวบ้าน และ

การสะท้อนแสงแดดจากผิวน้าเข้าสู่ตัวบ้าน ซ่ึงจะท าให้บ้านร้อน

อบอ้าวกว่าปกติ 

ดังน้ันให้หลีกเล่ียงการสร้างบ้านท่ีแหล่งน้าอยู่ทางทิศตะวันออก

หรือทิศตะวันตกของบ้าน เพราะเป็นทิศท่ีรับแสงแดดโดยตรง

หากเล่ียงไม่ได้ให้สร้างบ้านห่างจากแหล่งน้าเพื่อหลบเล่ียงแสงแดด

ท่ีสะท้อนผิวน้ามาโดนบ้าน หรือใช้ต้นไม้ใหญ่ช่วยบดบังแสงแดด

ท่ีสะท้อนเข้าบ้าน

ส าหรับทิศทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับบ้านริมน้า คือ ทิศใต้ เพราะ

เป็นทิศทางท่ีลมจะพัดพาละอองน้าเข้าสู่ตัวบ้าน ท าให้บ้านเย็น

สบาย แต่ก็ต้องหลีกเล่ียงการสร้างห้องครัว ห้องน้า ทางทิศรับลม 

เพราะแทนท่ีจะได้รับอากาศสดช่ืน จะกลายเป็นกล่ินควันจากการ

ท าอาหาร หรือกล่ินจากห้องน้าย้อนกลับเข้ามาในบ้านแทน 

ส าหรับผู้ท่ีมีท่ีดินริมน้า หรือมีแผนจะสร้างบ้านบนท่ีดินริมน้า 

แนะน าให้เลือกบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีประสบการณ์สูง และ

มีผลงานในการรับสร้างบ้านริมน้ามาแล้ว เนื่องจากการสร้างบ้าน

ริมน้ามีจุดท่ีต้องระมัดระวัง และมีการวางแผนการก่อสร้างอย่าง

รอบคอบ เพื่ อให้เจ้าของบ้านอยู่สบายไร้กังวล หมดปัญหาท่ีจะ

ตามมาในภายภาคหน้า
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อุบัติเหตุท่ีมักพบในบ้าน

ในวัยเด็กเล็กอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในบ้าน สามารถเกิดได้ท้ังใน

เด็กหญิงและเด็กชาย ไม่แบ่งเพศ ไม่แบ่งรูปแบบกิจกรรม เพราะ

เป็นพัฒนาการในช่วงวัยน้ันๆ

ข้อมูลจากเพจโรงพยาบาลพญาไท ได้ให้ข้อมูลอันตรายในบ้านของ

เด็กวัยเด็กเล็กว่า ส่วนใหญ่จะเกิดจากการพลัดตกจากการปีนป่าย 

ตู้ เตียง เล่นบันได ว่ิงชนหรือโดนหนีบจากประตู หน้าต่าง และ

อันตรายท่ีน่ากลัวท่ีสุดคือ ไฟดูด

น่ีจึงเป็นอีกชุดข้อมูลท่ีมีการอ้างอิงท่ีเหมาะอย่างย่ิงกับบ้านท่ีมีเด็ก

เล็กและก าลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อการแต่งบ้านให้เหมาะ

และปลอดภัยกับเรา

แต่งบ้านอย่างไร ให้ปลอดภัยกับเด็กเล็ก?

1. บันได

จุดอันตรายท่ีต้องติดดาว เพราะความสูง และระดับท่ีต่างกัน จึงท า

ให้ผลลัพธ์ค่อนข้างรุนแรงและอันตราย เราจึงมักจะพบเห็นห้อง

เด็กเล่นอยู่แค่ช้ันล่าง โดยเล่ียงการข้ึนลง รวมถึงป้องกันการปีน

ป่ายข้ึนช้ันบนด้วยการก้ันประตูเล็กๆ ท่ีทางข้ึนบันได ติดต้ังราวจับ

ในระดับความสูงท่ีเด็กสามารถจับยึดได้ และเลือกวัสดุกันล่ืนร่วม

ด้วย ท่ีส าคัญไม่ควรปล่อยเด็กๆ ไว้ตามล าพัง

2. ประตู หน้าต่าง

แม้ว่าการติดต้ังหน้าต่างจะสูงเกินระดับส่วนสูงของเด็กๆ แต่การ

เรียนรู้ไม่ ส้ินสุดของเจ้าหนูอาจจะปีนเปิดปิดเล่นได้เช่นกัน
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ส าหรับสมาชิกตัวน้อยผู้ทรงอิทธิที่สุดของบ้าน ที่ไม่ว่าจะมุมไหน ห้องไหน ทุกจุดการใช้งาน หากมีเจ้าตัวน้อยอยู่จ าเป็นเหลือเกินที่ต้อง
ปรับพื นที่หรืออุปกรณ์ใดๆ ให้เหมาะสม ทั งนี ก็เพื่อลดอุบัติเหตุและเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ นได้ การตกแต่งบ้านจึงเป็นโจทย์ที่บริษัทรับ
สร้างบ้าน หรือ นักออกแบบทั งหลายจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยส าหรับเจ้าตัวน้อย

03



ย่ิงหน้าต่างท่ีติดต้ังเป็นบานเกล็ดงัดแงะง่าย ก็เส่ียงต่ออันตรายท่ีจะ

ตามมา จึงควรเลือกหน้าต่างท่ีแข็งแรง กระจกไม่แตกง่าย ไม่มีช่อง

ส าหรับงัดแงะเล่น รวมถึงต้องมีตัวล็อกท่ีแน่นหนา ส่วนประตูใส 

ควรติดสัญลักษณ์อย่างสติกเกอร์ลายน่ารักๆ เพื่อให้เด็กได้รู้และ

ระวังป้องกันอุบัติเหตุจากการว่ิงชน

3. ปล๊ักไฟ

ถือเป็นความไม่ปลอดภัยท่ีสุดของเด็กเล็ก เพราะหากไม่ระวังน่ัน

หมายถึงการสูญเสียท่ีไม่สามารถเรียกกลับได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี

ต้องติดต้ังในระดับท่ีพ้นมือ และจัดหาอุปกรณ์ส าหรับปิดเต้าเสียบ

เม่ือไม่ใช้งาน ม้วนเก็บสายไฟต่างๆ ท่ีมีการต่อพ่วงให้เรียบร้อย 

รวมถึงเช็กสวิตช์ปิดให้ เ รียบร้อยเน่ืองจากวัยเด็กเล็กเ ร่ิมมี

พฤติกรรมเลียนแบบ ซ่ึงการป้องกันเหล่าน้ีไม่เพียงแค่ป้องกัน

อันตรายท่ีอาจเกิดกับเด็ก แต่เพื่ อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

ลัดวงจรได้ 

4. เฟอร์นิเจอร์

ร่องรอยฟกช้าของนักสู้ฟันน้านมส่วนใหญ่จะมาจากการว่ิงชน

เฟอร์นิเจอร์หรือการลุกข้ึนลง การมุดเล่นตามวัย ควรระมัดระวัง

ด้วยการหาชุดอุปกรณ์ติดท่ีมุมโต๊ะเพื่อลบเหล่ียม และออกแบบให้

เฟอร์นิเจอร์อยู่ชิดผนัง เพิ่มพื้นท่ีว่ิงเล่นให้กว้างข้ึน หม่ันตรวจเช็ก

ความแข็งแรงไม่ให้โยกเยก หรือหากเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้ิวอินท่ีทาง

บริษัทรับสร้างบ้านดูแลก็ม่ันใจเร่ืองวัสดุท่ีแข็งแรง และการ

ออกแบบลบมุมเหล่ียมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยได้ 

5. ห้องน้า

จุดอันตรายของเด็กๆ อีกจุดเลยก็คือ ห้องน้า แม้ว่าการเข้าออก

ห้องน้าจะมีผู้ปกครองดูแลอยู่ตลอดก็ตาม แต่ก็ไม่ควรละเลย เพื่อ

ความปลอดภัย อย่างแรกท่ีสุดก็คือวัสดุปูพื้นควรกันล่ืนหรือแบ่ง

พื้นท่ีเปียกแห้งอย่างชัดเจน การออกแบบช้ันวางผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก เพราะน้ายาต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยท่ีท าให้

พ้ืนท่ีต้องระวังเป็นอันตรายได้มากข้ึน ท้ังน้ีการระวังอันตรายใน

ห้องน้าไม่ใช่เฉพาะกับเด็กเล็กเท่าน้ัน แต่ห้องน้ายังเป็นอีกจุดท่ีควร

ระวังให้วัยผู้สูงอายุด้วย ดังน้ันบ้านไหนท่ีมีสมาชิกท้ัง 2 วัย อาจจะ

ต้องวางแผนสร้างบ้านและตกแต่งให้รองรับการใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัยส าหรับทุกๆ วัย

ท่ีสุดของการออกแบบบ้าน ไม่ได้สมบูรณ์ด้วยการตกแต่งจาก

เฟอร์นิเจอร์แสนแพงหรือการตกแต่งด้วยโคมไฟน าเข้า แต่ความ

สมบูรณ์ของการออกแบบบ้านเกิดข้ึนได้ด้วยภาพรวมของความ

เป็นระเบียบ การจัดเก็บท่ีเรียบร้อย การหยิบจับใช้สอยอุปกรณ์

ต่างๆ อยู่ในระยะท่ีไม่เป็นอันตราย ย่ิงการออกแบบบ้านเพื่อความ

ปลอดภัยให้เหมาะกับเด็กเล็กแล้วด้วย บริษัทรับสร้างบ้านต่างๆ

จึงมองภาพรวมเพื่อเน้นให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัย และท าให้เด็กๆ

มีความปลอดภัยมากท่ีสุด
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เสาเอกคืออะไร?

เสาเอก คือ เสารับน้าหนักบ้าน แต่ไม่ใช่เสาท่ีตอกลงไปให้จมลงดิน 

ความส าคัญของเสาเอก คือเป็นเสาต้นแรกของบ้าน เป็นเหมือน

การเร่ิมต้นครอบครัว หากเร่ิมต้นดี ก็มีชัยไปกว่าคร่ึง

ในอดีตเสาเอกต้องเป็นเสาไม้ แต่ปัจจุบันการสร้างบ้านเปล่ียน

รูปแบบไป เสาเอกจึงเป็นเสาเหล็ก ปูน คอนกรีต การท าเสาเอกจึง

ไม่ต้องใช้ไม้ แต่อาจเปล่ียนเป็นเสาโครงคร่าวก่อนเทปูนลงไปแทน

การเตรียมตัวเพื่อต้ังเสาเอกท่ีเป็นมงคล

1. เลือกฤกษ์ดีในการต้ังเสาเอก

อันดับแรกต้องหาวันมงคล โดยเลือกฤกษ์มงคลท่ีถูกโฉลกกับ

เจ้าของบ้านเป็นหลัก อาจยึดตามปฏิทินจันทรคตินับแบบไทย แล้ว

เลือกจากวันอธบิดีหรือวันธงชัยของแต่ละเดือน หรือจะให้พระหรือ

ซินแสช่วยผูกดวงหาฤกษ์ท่ีเหมาะสมกับเจ้าของบ้าน

2. เลือกเวลามงคลในการต้ังเสาเอก

นอกจากวันมงคลแล้ว เวลาก็ต้องมงคลสอดคล้องกันด้วย ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่คนไทยมักจะถือเลข 9 เป็นเลขมงคล เพราะพ้องเสียง

ความหมายดีกับค าว่า “ก้าว” ซ่ึงมักเป็นค าท่ีมีความหมายเชิงบวก 

เช่น ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไกล ก้าวหน้า

เวลามงคลท่ีนิยมใช้กันคือ 9.09 น. หรืออาจจะเลือกไปดูฤกษ์ดูชัย 

หาเวลาท่ีเหมาะสมกับดวงของเจ้าของบ้านก็ได้เช่นกัน 
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พิธีตั งเสาเอกมีมายาวนานตั งแต่โบราณ ด้วยมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าเป็นการขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณนั น และเพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่บ้านที่จะสร้างและผู้อยู่อาศัย ทั งยังมีเรื่องของความเชื่อที่ว่าการท าพิธีตั งเสาเอกจะช่วยให้การก่อสร้างส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ปราศจากอุปสรรคขัดขวาง ดังนั นในบทความนี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะพาไปท าความเข้าใจกันว่าเสาเอกคืออะไร และตั งอย่างไรให้
เป็นมงคล
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3. การจัดเตรียมของมงคล 

วันเวลาพร้อม ก็มาจัดเตรียมของในการท าพิธี ซ่ึงการท าพิธียก

เสาเอกน้ันเช่ือว่าเป็นการขอขมา ขออนุญาตเจ้าท่ี แม่ธรณี เพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลของบ้านและผู้อยู่อาศัย เป็นกุศโลบายท่ีท าให้

คนในชุมชนรับรู้ว่า ก าลังจะมีเพื่อนบ้านใหม่ โดยของท าพิธ ีได้แก่

โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด พร้อมเคร่ืองสักการะ (ขันธ ์5) แจกันดอกไม้

จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 1 ชุด (กรณีนิมนต์พระมา

ประพรมน้ามนต์ท่ีหลุมและเจริญชัยมงคลคาถา)

สายสิญจน์ 1 ม้วน ความยาวประมาณ 100 เมตร

ผ้าสามส2ี ชุด กรณีมีเสาเอกเสาโท ก็ใช้เป็น 4 ชุด (ยาว 1.2 ม.)

แผ่นทอง นาก เงิน อย่างละ 2 แผ่น

เงินเหรียญส าหรับโปรยลงหลุมเสาเอก-โท หลุมละ 9, 19, 39, 

59, 79, 99 เหรียญ (แล้วแต่สะดวก)

หน่ออ้อย 1 หน่อ, หน่อกล้วย 1 หน่อ, ใบคูน 1 ก ามือ แบ่งเป็น 

2 ชุด, ใบยอ 1 ก ามือ แบ่งเป็น 2 ชุด, ไทร ดักเงินดักทอง, กวัก

เงินกวักทอง

ข้าวตอกผสมดอกไม้ 1 ถาดใหญ่

น้ามนต์ 1 ขัน (ท่ีพรมน้ามนต์/เทียนท าน้ามนต์)

ผลไม้มงคล 9 ชนิด (กล้วย, ขนุน, สับปะรด, มะพร้าว, แอปเปิล, 

องุ่น, ชมพู,่ มะขาม, ส้ม) 

น้าอย่างละ 3 ขวด (น้าเปล่า, น้าแดง, น้าส้ม)

ไม้มงคล 9 ชนิด ซ่ึงแฝงความหมายมงคล ได้แก่

‐ ไม้ราชพฤกษ์ ให้อ านาจบารมี ความก้าวหน้า มีวาสนาดี

‐ ไม้ขนุน มีคนคอยให้ความเก้ือหนุน ท าส่ิงใดก็ส าเร็จลุล่วง

‐ ไม้ชัยพฤกษ์ มองเห็นชัยชนะ ท าดีมีโชคแห่งความส าเร็จ

‐ ไม้ทองหลาง ช่วยเร่ืองเงินทองให้สมบูรณ์พูนสุข

‐ ไม้ไผ่สีสุก ให้ความร่มเย็น ความสุขกับทุกคนในบ้าน

‐ ไม้ทรงบาดาล มีความแข็งแรง ม่ันคง ไม่ล้มลงง่ายๆ เม่ือเจอ

อุปสรรค

‐ ไม้สัก การมีศักด์ิศรี มีผู้คนยกย่องให้เกียรติ

‐ ไม้พะยูง ช่วยพยุงค้าจุนให้ทุกคนในบ้านมีฐานะดี

‐ ไม้กันเกรา หยุดปัญหา อุปสรรคต่างๆ เสริมความม่ันคง

***โดยไม้มงคลท้ังหมดน้ีจ าเป็นต้องใช้งานอย่างครบถ้วน ไม่ควร

ขาดชนิดใดเป็นอันขาด จะท าให้มีสิริมงคลและเร่ืองดีๆ เกิดกับบ้าน

4. ล าดับพิธต้ัีงเสาเอก

การท าพิธต้ัีงเสาเอกน้ันสามารถท าได้เอง หรือจะเชิญพราหมณ์มา

น าท าพิธีเสริมความมงคลก็ได้ ซ่ึงล าดับพิธีการต้ังเสาเอกจะมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ไม่จ าเป็นต้องท าทุกข้ันตอน) 

1) น าหน่อกล้วย อ้อย และผ้าสามสีผูกติดกับเสาเหล็กท่ีจะใช้ใน

พิธต้ัีงเสาเอก 

2) เชิญญาติผู้ใหญ่ หรือเจ้าของบ้านท าพิธี โดยผู้อยู่อาศัยทุกคน

ควรมาร่วมพิธใีห้ครบ

3) วางสายสิญจน์ต้ังแต่โต๊ะหมู่บูชาไปจนถึงเสาเอก

4) เจ้าภาพจุดธูปเทียนท่ีโต๊ะหมู่บูชา อธิษฐาน และกราบพระ 

จากน้ันจุดธูปท่ีโต๊ะสังเวยบูชาเทวดา เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครอง

5) วางดอกไม้มงคล 9 ชนิดลงไปในหลุมเสาเอก

6) วางแผ่นทอง แผ่นนาก แผ่นเงิน และเหรียญเงินลงไปในหลุม

7) นิมนต์พระสงฆ์มาพรมน้ามนต์และโปรยทรายลงหลุม พร้อม

เจิมและปิดทองเสาเอกท่ีผูกผ้าสามสี หน่อกล้วย และอ้อยไว้

8) เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธถืีอสายสิญจน์ และยกเสาเอก

9) เจ้าภาพโปรยข้าวตอกดอก หรือแป้งหอมลงหลุมเสาเอก

การเร่ิมต้นท่ีดีและการเตรียมการท่ีพร้อมจะท าให้การสร้างบ้าน

เป็นไปอย่างราบร่ืน เช่นเดียวกับการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านท่ีดี

มีผลงานตรวจสอบได้ มีการรับประกันท่ียาวนาน จะท าให้การ

ก่อสร้างบ้านเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและได้บ้านท่ีสวยงามตรงใจ

อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายในระยะยาว
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เลือกปลูกบ้านทั งที ท าเล ที่ดิน ฮวงจุ้ย เป็นตัวชี น าทิศทางความเชื่อเสริมเฮงและเป็นแหล่งรวมพลังงานดีให้กับเจ้าบ้าน หากมีการซื อ
ขาย การถือสิทธิ์ในที่ดินที่มีฮวงจุ้ยทองค าย่อมสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล ดังนั นจึงไม่แปลกหากจะเริ่มลงหลักปักฐานสร้างบ้านที่
ไหน เจ้าของบ้านจะผ่านการเชิญซินแสอาจารย์ดังมาช่วยดูฮวงจุ้ย รื อต ารามาเฟ้นหาที่ดินทองค า ซ่ึงหากใครยังไม่มีที่ปรึกษา และไม่รู้
จะหาทริคในการเลือกที่ดินอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย วันนี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน

ท าความเข้าใจเร่ืองฮวงจุ้ย

ศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์จีนท่ีให้ความหมายตรงตามตัวคือ ฮวง 

แปลว่า ลม และ จุ้ย แปลว่า น้า ฮวงจุ้ย จึงหมายถึงสภาวะแวดล้อม

หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ปรับและรับ

พลังงานจากรอบข้างมาเสริมให้เจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัยอยู่ดีมีสุข

เลือกท่ีดินอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย?

สภาพแวดล้อม ภาพรวมแรกท่ีท าให้เราตกหลุมรักในท่ีดินผืน

หน่ึงได้ ย่อมประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อยู่ใน

ชุมชน ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด วัด เพราะแน่นอนว่า

สภาพแวดล้อมเหล่านี้ย่อมบ่งบอกถึงพลังงานต่างๆ ทางฮวงจุ้ย 

เช่น สภาพแวดล้อมเป็นโรงพยาบาล กระแสพลังงานท่ีว่ิงผ่าน

จะออกไปทางหม่นหมองไม่ผ่องใส หรือ หากเป็นตลาด กระแส

พลังงานจะไปทางบวกท่ีให้ความเจริญรุ่งเรือง ค้าขายคล่อง 

หากใช้ปลูกสร้างบ้าน หรือเก็บเพื่อขายท่ีดินน้ีต่อก็จะเพิ่มมูลค่า

ได้แน่นอน
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รูปทรงท่ีดิน ท่ีดินท่ีส่งเสริมให้เก็บเงินเป็นถุงเป็นถัง ตามต ารา

บอกว่า ต้องเป็นท่ีดินท่ีมีลักษณะปากแคบก้นกว้าง อยู่แล้วไม่

ยากจน อ้างอิงจากการเก็บภาษีในสมัยก่อน ซ่ึงบ้านท่ีมีหน้า

กว้างกว่าจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีเยอะกว่า รวมถึงหากเทียบ

ท่ีดินเป็นกระเป๋า กระเป๋าท่ีปากกว้างจะไม่สามารถเก็บเงินอยู่ 

หรือหากเป็นท่ีดินท่ีมีรูปทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสก็จัดเป็นรูปทรงท่ีดี

ตามหลักฮวงจุ้ย เพราะสามารถใช้สอยได้แบบไม่เสียพื้นท่ี เขียน

แบบจัดมุมห้องต่างๆ ได้ง่าย ถือเป็นพลังงานท่ีดีต้ังแต่เร่ิมต้น

สร้างบ้าน

ท่ีมาของท่ีดิน หากเป็นพื้นท่ีมรดกตกทอดมาก็คงเบาใจไปได้

เปราะหน่ึงในเร่ืองท่ีมาท่ีไปของท่ีดิน แต่หากเป็นพื้ นท่ีใหม่

ท่ี ต้องหาใหม่เอง  ท่ีมาของท่ี ดินถือเป็นเ ร่ืองส าคัญมาก 

ยกตัวอย่าง เช่น หากเผอิญไปจับเอาท่ีดินป่าช้าเก่าเร่ืองเล่าเป็น

ร้อยแค่นี้ก็พอจะเดาพลังงานท่ีแฝงอยู่ได้เลยว่าจะชวนขนลุกแค่

ไหน ซ่ึงเหล่าน้ีสามารถอธิบายด้วยส่ิงท่ีจับต้องได้คือท่ีดินป่าช้า

เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค ส่ิงไม่พึงประสงค์ ฮวงจุ้ยไม่ดี ไม่ควร

อย่างย่ิงท่ีจะน ามาสร้างบ้าน หรือหากท่ีมาของท่ีดินคือแหล่งน้า 

ก็ควรน าข้อมูลเหล่านี้ไว้พิจารณาก่อนสร้างบ้าน เพื่อป้องกัน

การทรุดตัวในอนาคต ซ่ึงการวางแผนก่อนก่อสร้างหากมีบริษัท

รับสร้างบ้านดูแลให้ก็เบาใจเร่ืองนี้ไปได้

ทิศ ทิศทางเป็นเร่ืองส าคัญท่ีส่งผลต่อการออกแบบบ้านเลยก็ว่า

ได้ ฮวงจุ้ย คือการดึงพลังงานท่ีดีซ่ึง ฮวง คือ ลม ลมคือกระแส

หมุนเวียนท่ีพัดส่ิงดีๆ ไหลเวียนเข้ามา และดันส่ิงท่ีไม่ดีออกไป

ด้วยเช่นกัน เป็นสัญลักษณ์เงินทองไหลเวียนดี ฉะน้ันเร่ืองทิศท่ี

ดีจึงควรหันหน้าบ้านทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นทิศท่ีลมดีตลอดปี

หลีกเล่ียงท่ีดินท่ีหันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากเป็น

ทิศท่ีโดนแดดค่อนข้างยาวนาน ต้องอาศัยการออกแบบ

ต าแหน่งบ้าน ปลูกต้นไม้ สระน้า เพื่อให้บ้านเย็น หรือสร้างบ่อ

ปลาให้มีการไหลเวียน ตรงกับค าว่า จุ้ย ซ่ึงมีความหมายว่า น้า

กับดักส าคัญท่ีอาจท าให้เราเสียรู้ คือ ราคา ด้วยงบการสร้างบ้านท่ี

จ ากัด อาจท าให้เราต้องแลกกับฮวงจุ้ยท่ีดินท่ีไม่ดี ต้องปรับแก้

หลายอย่างกว่าจะถึงจุดท่ีพอดี แต่เหล่านี้ก็เป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้น 

ซ่ึงการเลือกท่ีดินฮวงจุ้ยดีๆ ต้องข้ึนอยู่กับลักษณะธุรกิจ และพื้น

ดวงของแต่ละบุคคล จึงจะได้ท่ีดินท่ีเหมาะสม และจะดีไม่น้อยถ้า

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีเราเลือกมีบริการในส่วนนี้  เพราะใครๆ ก็

อยากอยู่แล้วเฮง แวดล้อมไปด้วยพลังงานดีๆ จะอยู่ยาวๆ ท้ังที 

ต้องเลือกท่ีดีท่ีสุด
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ฮวงจุ้ย ส าคัญอย่างไรกับการสร้างบ้าน?

การสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย เพื่ อเสริมความเป็นสิริมงคลกับ

ผู้อยู่อาศัย ป้องกันพลังลบต่างๆ น้ัน มีปัจจัยเก่ียวข้อง และเร่ือง

ต้องค านึงถึงต่างๆ ซ่ึงหากปฏิบัติตามได้ก็จะท าให้ปัญหาเร่ืองฮวง

จุ้ยบ้านน้ันหมดไป

1. ท าเลท่ีต้ังเหมาะสมเพื่อความเป็นมงคล

ท าเลท่ีใช้ในการสร้างบ้าน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการ

สร้างบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยท่ีดินท่ีจะสร้างบ้านน้ันต้องเป็นท่ีราบ 

หากบริเวณรอบๆ มีสระว่ายน้า หรือมีแม่น้าล้อมรอบก็จะช่วยเสริม

ดวงผู้อยู่อาศัยให้มีความม่ังค่ัง ม่ันคง มีโชคลาภ

ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง คือ ท าเลบนสันเขา พื้นท่ีแคบๆ ใกล้สะพาน 

สามแยก สุสาน รวมไปถึงแหล่งท้ิงขยะ และทางตัน เพราะท าเล

เหล่านี้ไม่มีความปลอดภัย ไม่สงบ อาจมีเสียงดังรบกวน เป็น

สถานท่ีเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงท่ีจะเกิดภัยพิบัติได้ 

อีกท้ังท าเลดังกล่าวก็อาจท าให้เกิดอันตรายกับคนภายในครอบครัว

ได้ด้วย 

2. เลือกทิศท่ีต้ังโดยค านึงถึงแสงแดดและการไหลเวียนของลม

ในทางฮวงจุ้ย แสงแดดและสายลม เป็นพลังงานส าคัญ ดังน้ันการ

สร้างบ้านท่ีเปิดรับแสงแดดอย่างเพียงพอ และมีการไหลเวียนของ

ลมธรรมชาติ จึงเป็นบ้านท่ีถูกหลักฮวงจุ้ย ท าให้คนในบ้านอยู่สบาย
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ปรับใช้กับการสร้างบ้าน
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ซ่ึงการจะได้รับแสงแดดและสายลมท่ีเหมาะสมน้ัน อยู่ท่ีการเลือก

ทิศในการจัดวางแบบบ้าน ส าหรับประเทศไทยควรออกแบบบ้าน

ให้หันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือ เพื่อรับลมเข้าทางหน้าบ้าน

โดยตรง อีกท้ังยังไม่โดนแดดมากจนเกินไป ผู้ท่ีอยู่อาศัยจึงมีแต่

ความร่มเย็นเป็นสุข ช่วยเสริมพลังชีวิต สิริมงคล โชคลาภ และ

ความรักความสามัคคีในครอบครัว

3. รูปทรงแบบบ้าน

บ้านท่ีดีตามหลักฮวง จุ้ย ควรมีลักษณะเป็นสี่ เห ล่ียมจัตุ รัส 

สี่เหล่ียมผืนผ้า มีรูปทรงเรียบๆ ไม่มีส่วนเว้าแหว่ง เจ้าของบ้านจึง

จะอยู่แล้วมีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรือง ร่ารวยและมีสุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

4. ประตูทางเข้าบ้านรับทรัพย์

ประตูทางเข้าบ้าน ถือเป็นปราการด่านแรกของบ้าน จึงมี

ความส าคัญมากในทางฮวงจุ้ย เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้คน เงินทอง 

โชคลาภ หรือพลังงาน จะมีการไหลเวียนเข้าออกอยู่ตลอด ดังน้ัน

ควรเลือกต้ังประตูให้ถูกทิศถูกทาง ประตูบ้านท่ีดีต้องสะอาด 

แข็งแรง มีคุณภาพ และต้องไม่ตรงกับประตูบานอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

ประตูห้องน้า เพื่ อป้องกันไม่ให้พลังงานดีๆ ถูกพัดผ่านออกไป

ประตูท่ีใช้ควรมีโทนสีสว่าง ลักษณะประตูดีควรเปิดเข้ามาข้างใน

บ้าน เพราะประตูแบบนี้จะเหมือนเป็นการน าพาพลังงานดีๆ เข้าสู่

บ้าน รวมถึงถ้าสร้างประตูไว้ด้านซ้ายมือของบ้าน ก็จะช่วยให้มีโชค

ลาภเข้ามามากข้ึนด้วย

5. การจัดวางแผนผังห้องในบ้าน

นอกจากท าเลท่ีต้ังและรูปแบบบ้านแล้ว การจัดต าแหน่งห้อง

ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยสร้างบ้านก็ส าคัญไม่แพ้กัน เช่น 

ห้องนอนควรอยู่ในต าแหน่งท่ีมีความสงบปลอดภัย ห้องครัวไม่ควร

สร้างใกล้ห้องน้า อยู่ใกล้หน้าบ้านหรือประตูทางเข้า เพราะจะท าให้

ภายในบ้านมีแต่ความร้อน ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และมีสุขภาพ

ท่ีไม่ดี

ส าหรับการจัดวางห้องน้าควรอยู่ส่วนในสุดของบ้าน ต้องสะอาด

และประตูห้องน้าห้ามอยู่ตรงข้ามกับห้องใดๆ หรือทางเข้าบ้าน 

เพื่อไม่ให้พลังงานไม่ดีพุ่งเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยฝ่ังตรงข้าม 

6. ปลูกต้นไม้เพิ่มพลังความอุดมสมบูรณ์

สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ บ้านท่ีมีพื้ นท่ีท่ี

สามารถปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเขียวชอุ่มไว้รอบบ้านได้ ถือเป็นบ้านฮ

วงจุ้ยดี และหากเลือกเป็นไม้มงคลด้วยแล้วจะย่ิงส่งผลให้คนใน

บ้านมีแต่ความเจริญ อุดมสมบูรณ์ เงินทองงอกงาม  แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน

ควรปลูกให้ถูกต้องตามหลักการ ดังนี้

ห้ามมีส่วนใดส่วนหน่ึงของต้นไม้โดนตัวบ้าน

ห้ามปลูกต้นไม้บังประตูบ้าน

ห้ามปลูกต้นไม้กลางบ้าน

ห้ามเก็บต้นไม้ท่ีตายแล้วไว้ในบริเวณบ้าน 

จากบทความข้างต้นจะเหน็ว่า ฮวงจุ้ยเป็นเร่ืองใกล้ตัวและท าได้จริง 

อีกท้ังแต่ละข้อยังสมเหตุสมผลในการน าไปใช้ออกแบบสร้างบ้าน

อีกด้วย แต่ท้ังน้ีหากอยากได้บ้านสวยและถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อการ

อยู่อาศัยท่ีดีเสริมพลังมงคล แนะน าว่าควรวางแผนล่วงหน้าต้ังแต่

การเลือกท่ีดินและออกแบบบ้าน ซ่ึงปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้าน

หลายแห่งท่ีออกแบบบ้านสอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย ท้ังบริษัท

รับสร้างบ้านราคาถูก และรับสร้างบ้าน Luxury เจ้าของบ้าน

สามารถติดต่อเพื่ อขอค าปรึกษาเบ้ืองต้นก่อนตัดสินใจเลือกใช้

บริการได้ รู้อย่างน้ีแล้วมาวางแผนสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ยเพิ่มความ

ปัง ซ่ึงจะท าให้ได้บ้านท่ีลงตัวมากกว่าการมาปรับแก้ในภายหลัง
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สร้างบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ
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แบบบ้าน The Mountain View แบบบ้าน ST-ND2.01 แบบบ้าน อิงฟ้า

แบบบ้าน Cube 213 แบบบ้าน G-219 แบบบ้าน SS-1 (City Home)

แบบบ้าน The Merry แบบบ้าน อังรีดูนังต์ แบบบ้าน AT-807

แบบบ้าน Hillside

สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล

แบบบ้านเพิ่มเติม



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อการสรา้งบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

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

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


