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• 8 จุดผิดหลักฮวงจุ้ย ที่ควรรู้!
• ทริคแต่งบ้านสไตล์ Home office เพิ่ม Passion ในการท างานที่บ้าน
• 5 วิธีดูแลบ้านให้แข็งแรงทนทาน และปลอดภัยกับผู้อาศัย
• ทริคน่ารู้! การสร้างบ้านให้บรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติ
• เจาะลึกเร่ืองอิฐ ที่คนสร้างบ้านต้องรู้และเลือกให้ตรงกับการใช้งาน



ฮวงจุ้ย คืออะไร? 

ในความหมายแล้ว ฮวง หมายถึง ลม ส่วนจุ้ย หมายถึง น้า จึงมี

ความหมายโดยรวมถึงสภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ดังน้ันเม่ือเร่ิมวางแผนสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้านจึงมักมีการใช้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยมาประกอบการ

ออกแบบ และเพื่อให้การเร่ิมต้นสร้างบ้านไม่ผิดพลาด เรามาดูกัน

ว่า 8 จุดผิดหลักฮวงจุ้ย ท่ีควรรู้น้ันมีอะไรบ้าง

1. ประตู หรือหน้าต่าง ห้ามตรงกัน 

เร่ืองศาสตร์ฮวงจุ้ยมีรายละเอียดเก่ียวกับประตูหน้าต่าง คือ หาก

ประตูหรือหน้าต่างอยู่ต าแหน่งตรงกันข้าม น่ันหมายถึงพลังงาน

ธาตุก็จะตรงกันข้ามกันไปด้วย เพราะฮวงจุ้ยจะเช่ือมโยงกับทิศทาง

และพลังงานธาตุเป็นหลัก เช่น หากประตูบานท่ี 1 หันหน้าไปทาง

ทิศเหนือเป็นธาตุน้า น่ันก็เท่ากับว่าประตูบานท่ี 2 หากอยู่ทางทิศ

ใต้จะถือเป็นธาตุไฟ ซ่ึงจะท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน

2. เตาไฟกับซิงก์น้าในห้องครัวไม่ควรอยู่ตรงข้ามกัน

ความสมดุลตามหลักธรรมชาติ โดยมีธาตุท้ัง 5 เป็นองค์ประกอบ 

เตาไฟเปรียบเสมือนธาตุไฟ ซิงค์ล้างจานเป็นธาตุน้า ท้ัง 2 ธาตุนี้

เป็นธาตุต่างข้ัวกัน หากอยู่ตรงข้ามกันอาจก่อให้เกิดการปะทะซ่ึง

กันและกัน ส่วนในทางการใช้งานเตาไฟ กับ ซิงค์ล้างจานไม่ควรอยู่

ใกล้ชิดกันมากเกินไป โดยควรมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อ

ป้องกันการร่วงหล่นของจานชาม หรือเศษอาหารและน้าจากการ

ล้างกระเด็นลงหม้อขณะประกอบอาหาร 
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เรื่องฮวงจุ้ย ความเชื่อ และการสร้างบ้านให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นสบายใจแล้ว ใครสะดวกแบบไหนก็สามารถปรับแต่งตามก าลังและความ
เหมาะสมได้ เพราะการสร้างบ้านหนึ่งหลังหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับพลังงานเดิมๆ สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ดังนั้นบ้านจึงควรเป็น
จุดเริ่มต้นของพลังงานที่ดี หากวางแผนสร้างผิดก็อาจท าให้ชีวิตเปลี่ยนได้ ดังนั้นวันนี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จึงน าเรื่องราวของ
8 จุดผิดหลักฮวงจุ้ยมาฝาก จะมีอะไรที่ควรปรับแก้เพื่อเสริมส่งผู้อยู่อาศัยบ้างมาดูกัน



3. ห้องน้าไม่ควรอยู่กลางบ้าน 

หลักฮวงจุ้ยท่ีดีไม่ควรสร้างห้องน้าไว้กลางบ้าน เพราะเป็นต าแหน่ง

ท่ีท าให้คนในบ้านแตกแยก มีเร่ืองบาดหมางกันเสมอ และยังน าพา

อันตรายมาสู่คนในบ้านด้วย ส่วนในแง่การใช้งานเนื่องจากห้องน้า

เป็นห้องท่ีกักเก็บความช้ืน กล่ินไม่พึงประสงค์ และเช้ือโรค หาก

เลือกอยู่กลางบ้านจะท าให้ระบายอากาศได้ยาก และส่ิงสกปรก

กระจายท่ัวบ้าน ส่งผลต่อท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

4. ทาสีเสริมธาตุให้ถูกทิศ 

เช่ือหรือไม่ว่าการทาสีช่วยเสริมธาตุได้ เช่น บ้านท่ีหันหน้าไปทาง

ทิศเหนือ เป็นธาตุน้า หากทาสีเหลือง ครีม ส้ม น้าตาล ซ่ึงเป็นธาตุ

ดิน จะเป็นการท าร้ายธาตุน้า รวมถึงหากเลือกทาสีเพื่อเสริมความ

เฮงกระตุ้นความม่ังค่ังก็ควรเลือกใช้กลุ่มสีท่ีเป็นธาตุไฟอย่าง สีแดง 

สีส้ม สีม่วง สีม่วงแดง หรือสีชมพู แต่ต้องเป็นการแต้มตกแต่ง หรือ

ท าโดยนักออกแบบของบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความเช่ียวชาญ

เพื่อให้ออกมากลมกลืนและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

5. ทิศหน้าบ้าน 

นอกจากเร่ืองทิศต่างๆ จะช่วยในการถ่ายเทอากาศแล้ว การตกแต่ง

หรือความเฉพาะของแต่ละทิศยังบอกความปังได้ ยกตัวอย่าง เช่น 

ทิศเหนือ ห้ามมีน้า ไม่ว่าจะน้าพุ บ่อเล้ียงปลา หรือแม้แต่อ่างบัว 

ก็ไม่สมควรมี เพราะเช่ือว่าจะท าให้เจ้าของหรือผู้อยู่อาศัย

มีปัญหาชีวิต ท าอะไรก็ติดๆ ขัดๆ โดยเฉพาะคนท่ีท าธุรกิจ

ทิศใต้ ไม่เหมาะส าหรับคนท่ีเกิดปีมะเมีย (ปีม้า) จะท าให้เม่ืออยู่

อาศัยแล้วชีวิตมีอุปสรรค ไม่ค่อยจะราบร่ืน เพราะถือว่าทิศใต้

กับปีมะเมียน้ันชงกัน 

6. โถงทางเดินแคบและยาวเกินไป 

โถงทางเดินถือเป็นต าแหน่งท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างพลัง sha 

หรือส่ิงช่ัวร้ายและการสังหาร กับพลัง chi หรือพลังชีวิต ดังน้ันโถง

ทางเดินท่ีดี ควรสร้างให้มีความกว้างและยาวท่ีเหมาะสม หากแคบ

มากเกินไป หรือยาวเกิน ผิดหลักฮวงจุ้ยแล้วไม่มีการดูแลแก้ไข

อย่างถูกต้อง จะท าให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตท่ีล าบาก มีปัญหาหาทาง

ออกไม่เจอ ส่วนในแง่การใช้งานจะท าให้การเดินหรือใช้งานพื้นท่ีไม่

สะดวก มีความอึดอัด ซ่ึงวิธีแก้ไขปัญหาบ้านท่ีมีทางเดินแคบคือให้

ติดไฟส่องสว่างในบริเวณท่ีดูแคบ จะช่วยให้พลังงานในบ้าน

ไหลเวียนได้ดีย่ิงข้ึน

7. มีแสงสว่างมากเกินไป

แสงสว่างตามจุดต่างๆ สามารถอ านวยความสะดวกในบ้านได้ และ

ให้อารมณ์ของบ้านได้เช่นกัน แต่ต้องระวังการเลือกใช้ มาก-น้อย 

ให้ถูกจุด เพราะแสงสว่าง คือ พลังหยาง หรือการเคล่ือนไหว ถ้าจัด

บ้านให้มีความเป็นหยางมากไป จะส่งผลให้บรรยากาศในบ้าน

เคร่งเครียด ถ้าให้แสงเหลืองอุ่นข้ึนจะท าให้เกิดความผ่อนคลาย

8. ท่ีจอดรถตรงกับห้องนอน

ท่ีจอดรถเป็นบริเวณท่ีทางศาสตร์จีนบอกว่ามีพลังงานไหลเข้าออก

ตลอดเวลา บางบ้านวางต าแหน่งห้องนอนไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวก

ต่อการสอดส่องความเรียบร้อย ซ่ึงในแง่การใช้งานน้ันการเข้า-ออก

ของแสงและเสียง คือส่ิงท่ีรบกวนการพักผ่อนของเจ้าของบ้านได้

มากกว่า 8 จุดผิดหลักฮวงจุ้ยท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกอย่างท่ี

ควรปฏิบัติกันเพื่อส่งเสริม และต้ังรับพลังงานดีๆ น่ันก็คือความ

สะอาด ไม่รกตา มีสัญลักษณ์แห่งความงอกงามอย่างต้นไม้ 

รวมท้ังฮวงจุ้ยยังเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธกั์บดวงชะตาและความเช่ือของ

แต่ละบุคคล จึงควรมีท่ีปรึกษาท่ีน่าเช่ือถือ เสริมความปังให้เราด้วย 

ซ่ึงหากใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านก็ถือว่าครบจบในท่ีเดียวเพราะ

แต่ละบริษัทมีครบท้ังเร่ืองสร้างและเร่ืองฮวงจุ้ย
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แต่งบ้านสไตล์ Home office เพิ่มแพชช่ันการท างานท่ีบ้าน

1. ปรับมุมท างานให้สะอาดสบายตา

โดยจัดคัดแยกของท่ีไม่ได้ใช้ออกจากมุมท างาน เช่น กระดาษใช้

แล้ว ปากกาหมึกหมด หนังสือต่างๆ ท่ีไม่ได้ใช้ และจัดของให้เป็น

ระเบียบ อาจจะใช้กล่องจัดระเบียบหรือช้ันเก็บของ โดยเลือกท่ีมีสี

เดียวกันหรือสีโทนเดียวกัน จะท าให้มองแล้วเป็นระเบียบ สบายตา 

สร้างบรรยากาศท่ีปลอดโปร่งในการท างาน

2. ซ่อนอุปกรณ์สายไฟขจัดความรกรุงรัง

ห้องท างานจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ไฟฟา้และสายไฟอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ ย่ิงอุปกรณ์เยอะ สายไฟย่ิงเยอะเป็นเงาตามตัว ดังน้ันเพื่อให้

มุมท างานปลอดโปร่ง แนะน าให้จัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่มุม

เดียวกัน โดยไม่ให้มีของท่ีไม่เก่ียวข้องมาปะปน จัดหามุมเสียบปล๊ัก

อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ อาจจะใช้รางปล๊ักท่ีช่วยพรางสายตา 

หรืออุปกรณ์จัดระเบียบสายไฟเข้ามาช่วย เพื่ อให้เกิดความ

เรียบร้อยมากย่ิงข้ึน
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หลัง Work from home กันมายาวนาน ท าให้หลายๆ คนเพิ่มมุมท างานในบ้านเป็นการถาวร อีกทั้งหลายบริษัทก็ได้ปรับเปลี่ยนระบบ
การท างานมากขึ้น ดังนั้นเม่ือการท างานอยู่ที่เดียวกันกับบ้าน โอกาสที่จะเกิดความจ าเจ เบื่อหน่าย ขาดชีวิตชีวา ขาด Passion ในการ
ท างานแต่ละวัน เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ วันนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงชวนมาปรับเปลี่ยนมุมท างาน
สร้าง Passion ให้บ้านสไตล์ Home office น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
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3. เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความสดช่ืน

แสงสว่างโดยเฉพาะแสงจากธรรมชาติ มีความส าคัญในการท างาน 

มุมท างานควรเป็นพื้นท่ีใกล้หน้าต่างเพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาติ 

และพักสายตากับการมองทิวทัศน์ภายนอก แต่ต้องระมัดระวังเร่ือง

แสงแดดช่วงเท่ียงและบ่ายไม่ให้กระทบสายตาโดยตรง นอกจาก

แสงธรรมชาติแล้ว แสงไฟก็ควรมีความสว่างมากพอส าหรับห้อง

ท างานด้วย ดังน้ันควรมีโคมไฟต้ังโต๊ะช่วยเพิ่มแสงยามท างานตอน

เย็นหรือกลางคืน หรือในยามท่ีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอ

4. เลือกโทนสีเพิ่มความผ่อนคลาย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทนสี มีความส าคัญต่อบรรยากาศ และอารมณ์

ความรู้สึก ดังน้ันส าหรับห้องท างานควรเลือกใช้โทนสีเย็น เช่น

สีเขียวและน้าเงิน จะให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย โดยเฉพาะ

โทนสี Blues ท่ีให้ความรู้สึกผ่อนคลายท่ีสุด ส่วนสีเขียวจะช่วย

ส่งเสริมสมาธิและความรู้สึกมีชีวิตชีวา ส่วนอีกกลุ่มท่ีแนะน าคือ

สีขาว สีน้าตาล และสีเทา ซ่ึงเป็นเฉดท่ีช่วยให้เกิดความสบายตา 

โดยโทนสีเหล่านี้คือโทนสีท่ีจะเหมาะส าหรับ Home office

แต่หากเป็นงานท่ีต้องการความกระตือรือร้น หรือความคิด

สร้างสรรค์ ให้เลือกโทนสีอุ่นและสีอ่อน เช่น สีชมพูอ่อน สีเหลือง 

หรือสีส้ม จะช่วยให้ห้องมีบรรยากาศหวานปนสดใส ปลุกความคิด

สร้างสรรค์ให้ไหลล่ืนได้ดีย่ิงข้ึน

5. สร้างธรรมชาติให้กับมุมท างานด้วยต้นไม้และไม้ประดับ

สีเขียวจากต้นไม้ ช่วยเติมความสดช่ืนและผ่อนคลายให้กับ

บรรยากาศโดยรอบ ต้นไม้บางชนิดยังช่วยฟอกอากาศ สร้างความ

สดช่ืนมีชีวิตชีวา อีกท้ังยังมีประโยชน์คูณสองในแง่ของความเป็นไม้

มงคลท่ีช่วยเสริมดวงด้านการงาน โชคลาภ เงินทองอีกด้วย

ดังน้ันอีกหน่ึงเทคนิคการตกแต่ง Home office เพ่ือเพ่ิม Passion 

ในการท างานคือการน าต้นไม้ ไม้ประดับมาตกแต่งมุมท างาน

ส าหรับพักสายตา ลดความตึงเครียด หรืออาจจะเลือกต้นไม้ท่ีมี

คุณสมบัติเสมือนเคร่ืองกรองอากาศแบบธรรมชาติไปในตัวด้วย

ก็ได้ เช่น พลูด่าง ว่านหางจระเข้ ล้ินมังกร เดหลี สับปะรดสี 

กล้วยไม้ จ๋ัง และเฟิร์น

6. เติมแรงบันดาลใจด้วยของตกแต่งท่ีช่ืนชอบ

ส าหรับอีกทริคท่ีช่วยสร้าง Passion ในการท างาน คือการเลือกของ

ตกแต่งท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เติมความสุขในการท างาน 

โดยเฉพาะสายงานท่ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษ

ลองน าส่ิงต่างๆ รอบตัวท่ีเป็นแรงบันดาลใจ หรือส่ิงท่ีเห็นแล้วมี

ความสุขมาตกแต่งไว้ใกล้ๆ จะกระตุ้นความคิด สร้างก าลังใจในการ

ท างานได้เป็นอย่างดี

ทริคแต่งบ้านสไตล์ Home office เพิ่ม Passion การท างานในบ้าน 

เป็นทริคท่ีท าตามได้ไม่ยาก และไม่ได้ใช้งบประมาณสูง เจ้าของ

บ้านสามารถเลือกไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับมุมท างานท่ีบ้านได้

ส าหรับผู้ท่ีก าลังวางแผนจะสร้างบ้านใหม่ หากอยากมีมุมท างานท่ี

สะดวกสบาย เหมาะเจาะลงตัวกับตัวบ้าน สามารถขอค าปรึกษา

จากบริษัทรับสร้างบ้านต่างๆ ได้ โดยอาจเลือกจากเว็บไซต์ของ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ท่ีมีกลุ่มสมาชิกบริษัทรับสร้างบ้านช้ันน า 

ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลงานการสร้างท่ีได้มาตรฐาน รับประกัน

ผลงานระยะยาว และการบริการท่ีน่าประทับใจ
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1. หม่ันตรวจหลังคาร่ัวซึม

การเร่ิมดูแลบ้านท่ีหลังคาจะท าให้เห็นภาพชัดท่ีสุด เพราะหากเกิด

รอยร่ัวซึม น่ันแปลว่าข้าวของทรัพย์สินในบ้านก็จะได้รับความ

เสียหายไปตามล าดับ โดยจุดท่ีเกิดการร่ัวซึมของหลังคา ส่วนใหญ่

เป็นปัญหาจากโครงสร้าง เช่น

ความลาดชันไม่พอท าให้เวลาฝนตกจะมีน้าไหลย้อนกลับเข้าไป

ใต้แผ่นกระเบ้ืองหลังคา

การมุงหลังคาไม่สนิท

การติดต้ังรางน้าท่ีขนาดไม่สัมพันธกั์บพื้นท่ีหลังคา

มีใบไม้ เศษก่ิงไม้ ร่วงสะสมบนหลังคา ท าให้ระบายน้าไม่สะดวก 

ปัญหาเหล่านี้เจ้าของบ้านสามารถดูแล ป้องกัน และแก้ไขได้ด้วย

ตนเอง กับอีกส่วนท่ีมีระดับความยากมากกว่าท่ีจะท าเองได้ ควร

ต้องมีช่างท่ีเช่ียวชาญจากบริษัทรับสร้างบ้านมาช่วยดูแลจะท าให้

จบปัญหาไปได้ง่ายและไม่บานปลาย

2. ดูแลระบบไฟฟ้าและปล๊ักไฟอย่างสม่าเสมอ

โดยปกติท่ัวไปสายไฟฟ้าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-8 ปี เม่ือ

พบว่าฉนวนท่ีหุ้มสายไฟเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเหลืองและเร่ิมกรอบแตก 

ก็ควรเปล่ียนสายไฟใหม่ โดยไม่ต้องรอให้หมดอายุก่อน

นอกจากนี้ยังควรตรวจเช็กอุปกรณ์ว่าใช้สายดินหรือไม่ เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า และควรมีอุปกรณ์ป้องกันการ

ลัดวงจร เช่น ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 

หรือเป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน
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เมื่อบ้านสร้างไว้นานๆ รายการซ่อมแซมก็เริ่มทยอยให้เจ้าของบ้านหันมาใส่ใจดูแลก่อนที่จะพังบานปลาย และไม่จ าเป็นต้องรอให้บ้านส่ง
สัญญาณเตือนก็ได้ แต่สามารถป้องกันความเสียหายได้ต้ังแต่ก้าวแรกที่เข้าอยู่ เพื่อให้บ้านมีความแข็งแรงทนทาน มีชีวิตชีวา ไม่เกิด
ความเสียหายจนเป็นอันตรายกับผู้อยู่อาศัย ซ่ึงวันนี้ HBA น าเอาวิธีดูแลบ้านอย่างไรให้แข็งแรงปลอดภัยมาฝากจะมีวิธีใดบ้างมาดูกัน
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3. ดูแลระบบน้าประปา

ถือเป็นระบบพื้นฐานท่ีมีความส าคัญรองจากไฟฟ้า เพราะแม้เรา

จะระวังหลังคาไม่ให้ร่ัวซึมได้ แต่ก็ยังมีระบบน้าประปาหากร่ัวซึม

ข้ึนมาได้ก็พร้อมสร้างความเสียหายกับบ้านได้

ส่ิงท่ีต้องระวังคือ จุดข้อต่อต่างๆ หัวก๊อก น้าหยด ซ่ึงการเลือก

ผลิตภัณฑ์ต้องสัมพันธ์กับการใช้งาน เช่น ท่อน าส่ง ท่ีสามารถ

รองรับแรงดันจากป๊ัมได้ เพราะหากมีการร่ัวไหลแตกร้าวซ่ึงอาจ

เกิดข้ึนท่ีช้ันสองของบ้าน น่ันหมายถึงการร้ือฝ้า ซ่อมแซมเสียเวลา 

รวมถึงเป็นการสะสมความช้ืนภายในบ้าน ส่งผลต่อสุขภาพของผู้

อยู่อาศัย 

การป้องกันปัญหานี้เจ้าของบ้านสามารถท าได้เบ้ืองต้นโดยการ

สังเกตจุดน้าหยด ปิดก๊อกให้สนิท หรือสังเกตบิลค่าน้า หากมี

ค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ ให้ต้ังข้อสันนิษฐานการร่ัวไหลและติดต่อ

ผู้เช่ียวชาญ หรือช่างจากบริษัทรับสร้างบ้านเข้ามาช่วยตรวจสอบ

และแก้ปัญหาให้

4. พื้นกระเบ้ืองต้องไม่มีน้าขัง

ปัญหาเร่ืองกระเบ้ืองล่ืนเป็นอีกเร่ืองท่ีต้องระวังมากเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะบ้านท่ีมีผู้สูงอายุ ถึงแม้บางบ้านจะเลือกชนิดความหนืด

ของกระเบ้ืองมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยท่ีท าให้เกิด

อันตรายจากการล่ืนล้มได้ จุดท่ีควรระวังและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 

คือ ห้องน้า ห้องครัว ไปจนถึงพื้นท่ีสวน ลานซักล้าง ท่ีมีความช้ืน

หรือมีน้าผ่านตลอด รวมถึงจุดท่ีมีน้าขังซ่ึงอาจท าให้เกิดตะไคร่และ

ท าให้พื้นล่ืน นอกจากนี้ต าแหน่งท่ีมีน้าขังหากละเลยเป็นเวลานาน

อาจส่งผลโครงสร้าง พื้นทรุด ไปจนถึงผนังข้ึนราได้

5. หม่ันรักษาความสะอาด

เป็นการดูแลบ้านโดยพื้นฐานท่ัวไป รวมถึงทุกบริเวณท้ังภายในบ้าน 

ภายนอกบ้าน และบริเวณสวน หากมีการลงต้นไม้ใหญ่ไว้ ควรเก็บ

กวาดเศษใบไม้ รักษาสวนให้โล่ง หากเข้าช่วงพายุฝนตกหนัก 

อุบัติเหตุจากการล้มหรือก่ิงไม้หล่นใส่บ้าน ก็มีโอกาสสร้างความ

เสียหายได้มากกว่าบ้านท่ีมีต้นไม้เล็กๆ

อีกเร่ืองท่ีต้องระวังคือรากของต้นไม้ หากปลูกโดยไม่ศึกษาระยะท่ี

ควรห่างจากบ้าน รากต่างๆ ก็จะส่งผลต่อโครงสร้างของบ้านได้ 

ดังน้ันการเก็บกวาดสวนให้โล่งอยู่ตลอด ก็จะท าให้เราสังเกตเห็น

ราก และด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในอนาคตได้เช่นกัน 

หลายคร้ังท่ีเจ้าของบ้านอาจละเลยดูแลบ้านไป ด้วยเพราะความ

เหนื่อยล้าจากการท างาน  ตลอดจนภารกิจในชีวิตท่ีแม้แต่ดูแล

ตัวเองยังแทบไม่มีเวลา แต่หากมองอีกมุมเม่ือตัดสินใจสร้างบ้าน

แล้ว ลงทุนจ่ายเงินก้อนโตไปแล้ว แน่นอนว่าคุณย่อมคาดหวังให้

บ้านน้ันอยู่อาศัยได้ยาวนาน และปลอดภัย เป็นท่ีคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้

ทุกเวลา การหม่ันดูแลตรวจสอบจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีควรมองข้าม ดีกว่า

ปล่อยปัญหาเกิดแล้วมาพบเม่ือบานปลาย คุณอาจต้องจ่ายค่า

ความละเลยแพงกว่าปกติได้
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ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลไปเท่าไหร่ มนุษย์กลับยิ่งโหยหาธรรมชาติมากเท่านั้น เพราะธรรมชาติสร้างความสดชื่น สงบ และผ่อนคลาย
ช่วยเยียวยากายใจจากปัญหาที่พบเจอ ดังนั้นบ้านในฝันของคนส่วนใหญ่จึงมักเป็นบ้านที่ถูกรายล้อมด้วยธรรมชาติ เพราะหวังว่าจะ
ได้รับความสงบ เติมพลังชีวิตให้กับสมาชิกในบ้าน แต่จะท าอย่างไรให้บ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ลองไปติดตาม
รายละเอียดกัน

ทริคน่ารู้! การสร้างบ้านให้บรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติ

1. แบบบ้านเรียบง่าย 

แบบบ้านท่ีท าให้บ้านกลมกลืนกับธรรมชาติ คือ แบบบ้านท่ีเน้น

ความเรียบง่าย การตกแต่งไม่ซับซ้อน การจัดวางพื้นท่ีใช้สอยใช้

งานง่าย เน้นความโปร่งโล่ง มีการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือ

เลียนแบบธรรมชาติ และเลือกโทนสีธรรมชาติ มาใช้ออกแบบ

ตกแต่ง เช่น แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท 

2. สวนโอบล้อมรอบตัวบ้าน

สวนรอบตัวบ้าน และสนามหญ้าสีเขียว จะเสริมสร้างบรรยากาศ

ธรรมชาติให้กับตัวบ้าน เพิ่มความมีชีวิตชีวา ช่วยกรองอากาศให้

สดช่ืน และสีเขียวของบรรดาต้นไม้ ใบไม้ จะช่วยให้ผ่อนคลายลด

ความเครียด ท าให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านได้รับความสดช่ืนจากพื้นท่ีสี

เขียวในทุกวัน

3. ช่องแสงกว้าง เปิดรับแสงธรรมชาติ

การสร้างบรรยากาศบ้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติควรมีหน้าต่าง

กระจกบานใหญ่ติดไว้รอบทิศทาง ท้ังห้องน่ังเล่น ห้องรับประทาน

อาหารและห้องครัว จะช่วยน าพาแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวบ้าน 

และยังเช่ือมประสานภายในและภายนอกบ้านเข้าด้วยกัน คุณจึง

สัมผัสถึงธรรมชาติโดยรอบบ้านได้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน

ของบ้าน
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4. ตกแต่งผนังด้วยโทนสีและวัสดุจากธรรมชาติ

พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดของบ้านคือ ผนัง ดังน้ันเพ่ือให้บ้าน

กลมกลืนกับธรรมชาติ และสวนโดยรอบ ควรใช้โทนสีธรรมชาติ 

เช่น เอิร์ธโทน สีเบจ สีครีม สีเขียวใบไม้ และเลือกใช้สีแบบด้าน

แทนแบบมัน เพื่ อลดการสะท้อนแสง โทนสีจะช่วยให้บ้านมี

บรรยากาศผ่อนคลาย สงบ กลมกลืนกับธรรมชาติ ส่วนวัสดุตกแต่ง

ผนังควรเลือกวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ เช่น 

ไม้ ไม้เทียม หิน หินอ่อน หินทราย

5. วัสดุปูพื้นเลือกใช้วัสดุธรรมชาติและโทนสีธรรมชาติ

อีกส่วนท่ีช่วยก าหนดบรรยากาศในบ้านแต่ละหลัง คือ พื้นบ้าน 

ดังน้ันส าหรับบ้านท่ีอยากได้บรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติ ควร

เลือกใช้วัสดุปูพื้นจากธรรมชาติอย่าง ไม้ หินอ่อน ไม้เทียม หิน

สังเคราะห์ หรือกระเบ้ืองดินเผา

นอกจากนี้ในบางบ้านท่ีอยากได้วัสดุท่ีสามารถดูแลง่าย แต่ยังอยาก

ได้บรรยากาศธรรมชาติ ก็สามารถเลือกเป็นกระเบ้ืองท่ีมีลวดลาย 

และโทนสีธรรมชาติมาทดแทนวัสดุปูพื้นจากธรรมชาติของจริง ท่ี

อาจดูแลรักษาได้ยากกว่ากระเบ้ือง

6. เติมต้นไม้ ไม้ประดับ ตกแต่งเพิ่มสีเขียวให้กับบ้าน

การสร้างบ้านท่ีต้องการความกลมกลืนกับธรรมชาติ ย่อมขาดสี

เขียวสดช่ืนของไม้ดอก ไม้ใบ ไปไม่ได้ ดังน้ันนอกจากจะมีสวนราย

ล้อมรอบบ้านแล้ว การน าต้นไม้เล็ก ใหญ่ เข้ามาตกแต่งบ้านเพื่อ

เพิ่มความสดช่ืนตามมุมต่างๆ ก็เป็นการน าบรรยากาศธรรมชาติ

เข้ามาสู่ภายในบ้านอีกด้วย ท่ีส าคัญควรเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับ

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน เป็นไม้ร่มท่ีไม่ต้องการแสงแดดมาก

จนเกินไป ต้องการน้าน้อย หากเป็นไม้ช่วยฟอกอากาศก็จะย่ิงได้

ประโยชน์ถึงสองต่อ ท้ังตกแต่งบ้านและช่วยมอบอากาศท่ีสดช่ืน

7. เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในบ้านจากธรรมชาติ 

การเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งท่ีท ามาจากธรรมชาติ เช่น 

เคร่ืองจักสาน หวาย ไม้ หรือวัสดุท่ีท าข้ึนโดยได้แรงบันดาลใจจาก

ธรรมชาติ จะท าให้บรรยากาศโดยรวมของบ้านเป็นธรรมชาติ 

สบายตา รู้สึกผ่อนคลาย และสร้างความรู้สึกอบอุ่นให้กับผู้อยู่

อาศัยได้

8. ตกแต่งบ้านด้วยรูปธรรมชาติหรือภาพน้อยสี 

ภาพตกแต่งเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างบรรยากาศในบ้าน และท าให้การ

ตกแต่งบ้านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันเพื่อให้บรรยากาศบ้าน

กลมกลืนกับธรรมชาติตามท่ีต้ังใจเอาไว้ ควรเลือกภาพธรรมชาติ 

หรือหากชอบภาพแนวอ่ืนให้เลือกภาพท่ีมีจ านวนน้อยสี ซ่ึงจะให้

ความกลมกลืนกับแนวทางการแต่งบ้านท่ีดูเป็นธรรมชาติดีกว่า

ภาพท่ีมีสีสันสดใส จัดจ้าน

9. ตกแต่งบ้านด้วยกล่ินหอมของธรรมชาติ

“กล่ิน” มีผลต่อการสร้างบรรยากาศ ดังน้ันเพื่อให้บ้านกลมกลืนกับ

ธรรมชาติในทุกประสาทสัมผัส การตกแต่งบ้านด้วยกล่ินหอมของ

ธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มกล่ิน ไม่ว่าจะเป็น เทียนหอม ก้าน

น้าหอม เคร่ืองพ่นไอน้าท่ีผสมน้าหอมในตัว และเลือกใช้กล่ินหอม

ท่ีสกัดจากธรรมชาติ เน้นกล่ินอ่อนๆ จะช่วยให้ดูมีเสน่ห์ และ

หายใจปลอดโปร่ง 

แม้จะไม่ได้มีบ้านอยู่ท่ามกลางป่าเขาเราก็สามารถสร้างบ้านท่ี

กลมกลืนกับธรรมชาติได้ ด้วยสารพัดเทคนิคท่ีน ามาฝากกัน การ

เลือกแบบบ้านและการเลือกวัสดุตกแต่งต่างๆ มีผลเป็นอย่างมาก

กับการสร้างบรรยากาศ ส าหรับท่านท่ีอยากมีบ้านแนวธรรมชาติ

แต่ไม่รู้จะเร่ิมท่ีตรงไหน ให้เร่ิมจากการคัดสรรบริษัทรับสร้างบ้าน ท่ี

มีผลงานการสร้างบ้านสไตล์ท่ีท่านก าลังมองหา บริษัทรับสร้างบ้าน

มืออาชีพจะมาพร้อมทีมสถาปนิกและวิศวกรและทีมออกแบบ

ตกแต่งท่ีพร้อมจะรับฟังความต้องการ และพร้อมสานต่อให้ท่านได้

บ้านในฝันตรงใจในราคาท่ีคุ้มค่า
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ท าความรู้จักประเภทของอิฐและคุณสมบัติของอิฐ

อิฐมอญ 

อิฐมอญ เป็นภาพแรกเม่ือเรานึกถึงการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นอิฐท่ีนิยมใช้

กันมากและถูกใช้งานมานาน ผลิตจากดินเหนียวเผาด้วยความร้อน

สูงถึง 700 องศา ท าให้มีคุณสมบัติท่ีทนแดด ทนฝน และราคาถูก 

เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย 

ข้อจ ากัดท่ีท าให้หลายๆ บ้าน หรือ หลายๆ บริษัทรับสร้างบ้านไม่

เลือกใช้อิฐมอญ เพราะมีน้าหนักค่อนข้างมาก ไม่เหมาะกับการ

สร้างบ้านท่ีสูงกว่า 2 ช้ัน แต่อาจเลือกใช้บางจุดแทน อย่างบริเวณท่ี

โดนความช้ืนบ่อยคร้ัง เช่น ห้องน้า ห้องครัว หรือผนังท่ีโดนฝนสาด

โดยตรง และส่วนท่ีต้องรับน้าหนัก เช่น อ่างล้างหน้า ท็อปโต๊ะ 

เนื่องจากอิฐมอญมีขนาดท่ีเล็ก จึงท าให้เสียเวลาในการก่อสร้าง

มาก รวมถึงเป็นการเพิ่มค่าแรงในส่วนน้ีร่วมเข้าไปด้วย นอกจากน้ี

ยังมีค่าความเสียหายมากกว่าอิฐชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากมีขนาดเล็ก ไม่

ค่อยได้มาตรฐาน จึงอาจมีการแตกหักระหว่างขนส่ง 
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ว่าด้วยเรื่องการสร้างบ้าน ส่วนประกอบหลักๆ ที่ท าให้เราเห็นภาพความเป็นบ้านชัดก็คือ ภาพโครงสร้าง ภาพงานก่อฉาบ
และภาพงานก่อสร้างต่างๆ ซ่ึงภาพก่อฉาบของแต่ละบ้านก็โชว์ให้เห็นถึงชนิดของอิฐแตกต่างกันออกไป และชวนให้เกิดข้อสงสัย
ในการเลือกใช้อิฐของบริษัทรับสร้างบ้าน แต่ละประเภทรวมถึงคุณสมบัติเป็นอย่างไร เพ่ือการเลือกใช้งานให้ตรงตามความต้องการของ
เราให้มากที่สุด
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อิฐบล็อก

เป็นอิฐอีกชนิดท่ีพบเห็นกันโดยท่ัวไป ท ามาจากเน้ือซีเมนต์ มีช้ิน

ใหญ่ มีความแข็งแรงแต่เปราะ เนื้อค่อนข้างพรุน จึงไม่เหมาะหาก

น ามาท าผนังบ้าน เพราะไม่สามารถเจาะแขวนอะไรได้แม้จะใช้

พุกตอกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังไม่ควรใช้อิฐบล็อกในการก่อผนัง

ห้องน้า เพราะมีโอกาสร่ัวซึมสูง จึงเหมาะกับการใช้งานพวกก่อเขต

ร้ัวก าแพงท่ีไม่เน้นการตอกเจาะ 

อิฐประเภทนี้มีข้อดีคือช่วยลดการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญ 

จึงได้รับความนิยมมากกว่าอิฐมอญเพราะมีราคาถูกมาก  และถูก

ท่ีสุดเม่ือเทียบกับอิฐชนิดอ่ืนๆ มีความสะดวกในการก่อสร้าง

งานเสร็จรวดเร็วกว่า เพราะมีขนาดก้อนใหญ่

อิฐมวลเบา

เป็นอิฐชนิดเบาเนื่องจากเต็มไปด้วยฟองอากาศเล็กๆ อยู่ถึง 75% 

ท าให้มีน้าหนักเบา และด้วยฟองอากาศท่ีมีอยู่มากจึงเป็นฉนวนกัน

ความร้อนท่ีดี เป็นวัสดุก่อสร้างท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันทนต่อ

ไฟ แข็งแรง รับแรงกดได้มาก สะดวกในการก่อสร้างใช้เวลาไม่นาน 

แต่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าอิฐชนิดอ่ืนๆ นอกจากนี้เนื้ออิฐยังไม่ดูด

ซับน้า จึงหมดปัญหาเร่ืองสีหลุดร่อน แตกร้าว สามารถเก็บเสียงได้

ดี ประหยัดค่าแรงเพราะเป็นอิฐขนาดใหญ่ จึงจบงานไว

หากจะเลือกใช้อิฐประเภทนี้ เจ้าของบ้านต้องรู้ว่า เป็นอิฐท่ีมีราคา

สูงกว่าชนิดอ่ืน และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการท่ีจะใช้

อิฐมวลเบาร่วมกับอิฐอ่ืนๆ เพราะต้องใช้ปูนก่อและฉาบส าหรับ

อิฐมวลเบาเท่าน้ัน

อิฐท่ียกตัวอย่างท้ังสามประเภทคือ อิฐท่ีได้รับความนิยมโดยท่ัวไป

เพราะเนื่องจากหาซื้อง่าย หากมีการร้ือแก้ก็อยู่ในระดับราคาท่ีเป็น

มาตรฐาน และอยู่ในความคุ้นเคยของช่างหรือบริษัทรับสร้างบ้านท่ี

สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของเจ้าของ

บ้าน 

ปัจจุบันมีอิฐอีกหลากหลายชนิดซ่ึงมีความเฉพาะตามสไตล์การ

ตกแต่งบ้าน ประเภทของส่ิงปลูกสร้าง งบประมาณ รวมถึงยังมี

รายละเอียดวัสดุต่างๆ กว่าจะมาเป็นบ้านหน่ึงหลัง ซ่ึงสมาคมธุรกิจ

รับสร้างบ้านจะน ามาเสนอในคร้ังต่อไปค่ะ 
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รวมแบบบ้านดีไซน์ทันสมัย
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เสริมการอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แบบบ้าน SMS016 แบบบ้าน MRB209 แบบบ้าน P 308

แบบบ้าน Thame 777 แบบบ้าน HSD – 27 แบบบ้าน The Dark Knight
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แบบบ้าน BL-14
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Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub
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