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• 5 สไตล์ออกแบบและตกแต่งบ้านมาแรงแห่งปี 2021
• เลขท่ีบ้านมงคล เลือกอย่างไรให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัย?

• บ้าน Colonial Style สร้างอย่างไรให้ลงตัวด้วยกลิ่นอายอดีต
• กระเบื้องปูพื้นระเบิด ป้องกันอย่างไรให้ตรงจุด?



1. Minimalist Style

การออกแบบตกแต่งบา้นท่ีเน้นความเรียบง่าย ลดทอนรายละเอียด

ของส่ิงท่ีไม่จ าออกไปเหลือไว้เพยีงความเรียบง่าย โดยเน้นการเปิด

พื้นท่ีและจัดการกับพื้นท่ีว่างในส่วนต่างๆ อย่างลงตัว

พื้นท่ีต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ แต่ไม่ลืมหัวใจของ

สไตล์มินิมอลคือน้อยแต่มาก ซึ่งโชว์ความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

แต่แฝงไปด้วยไอเดียการตกแต่งอย่างสร้างสรรค์และดูมีรสนิยม

การตกแต่งบา้น Minimalist Style ให้ความส าคัญกับการออกแบบ

และเลือกใชว้ัสดุให้สอดคล้องกันคือ

การเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์แบบน้อยชิน้แต่มากด้วยประโยชน์ของ

ฟังก์ชนัการใชง้านหลากหลายในชิน้เดียว 

เน้นพื้นท่ีโล่ง ดูสะอาดและสบายตา

โทนสีเป็นแบบโมโนโทน สีอ่อนๆ เน้นสีพื้นอย่าง สีขาว สีด า

สีเทา ซึ่งให้ความรู้สึกเบาสบาย 

2. Loft Style

บ้านสไตล์ Loft ให้ความดิบและเท่ โดยมีต้นแบบของการตกแต่ง

มาจากโรงงานหรือโกดัง โดยเน้นโชว์โครงสร้างภายในของ

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบา้น หลังคา เพดาน เสา 

รวมถึงเส้นสายของท่อน้าและสายไฟ 

Loft Style มักเน้นเพดานสูง ผนังโล่งๆ วัสดุแบบเปลือย มีช่องเปิด 

ประตู และหน้าต่างเปิดโล่ง ไม่เน้นการตกแต่งมากเกินไป ท าให้

บรรยากาศของบา้นดูกว้างขวาง ปลอดโปร่ง ระบายอากาศได้ดี
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บ้านที่ถูกตกแต่งตามความชอบและความต้องการใช้สอยย่อมเป็นบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกอย่างแท้จริง ดังน้ันโจทย์
สําคัญในการออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งบ้านคือสไตล์บ้านแบบไหนที่ใช่สําหรับผู้อยู่อาศัย 

ความสําคัญของสไตล์บ้านนอกจากจะทําให้บ้านดูสวยงามโดดเด่น ดึงดูดสายตาบุคคลภายนอกที่มองเข้ามาแล้ว สไตล์บ้านที่ตรงตาม
ความต้องการจะช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศของความมีชีวิตชีวา เป็นเหมือนพลังเสริมที่ทําให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความสุขสดชื่น สบาย
กายและสบายใจ

สําหรับปี 2021 น้ี เทรนด์แต่งบ้านสไตล์ไหนกําลังมา และน่าจับตา น่าดึงมาตกแต่งให้เข้ากับบ้านของคุณบ้าง ไปเลือกสรรดูกัน



การตกแต่งบา้น Loft Style จะให้ความส าคัญกับการออกแบบและ

เลือกใชว้ัสดุให้สอดคล้องกันคือ

เฟอร์นิเจอร์เน้นเป็นแบบลอยตัว เรียบง่าย สามารถเคลื่อนย้าย

เปลี่ยนต าแหน่งดะดวก

หากเป็นเฟอร์นิเจอร์บิว้อินท์จะเน้นใช้แบบน้อยชิ้นและต้องให้

ฟังก์ชนัการใชง้านหลายแบบ

วัสดุเน้นเป็นไม้ เหล็ก ปูน อิฐ ท่ีดูกลมกลืนกับโครงสร้างบา้น 

3. Scandinavian Style

การแต่งบา้นสไตล์ Scandinavian หรือ Nordic Style เป็นลักษณะ

ท่ีเน้นการเข้าถึงธรรมชาติ ให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลาย อบอุ่น 

เป็นกันเอง เหมาะส าหรับผู้ชอบความเป็นธรรมชาติแสนเรียบง่าย

จุดเด่นของการออกแบบจะเน้นการใช้ฟังก์ชันการใช้งานท่ีมีความ

เรียบง่าย สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีการตัดทอนส่ิงท่ีไม่

จ าเป็นออก ท าให้บา้นดูโปร่งและโล่ง

ลักษณะเด่นของบา้น Scandinavian Style คือ

บา้นโปร่งโล่ง เข้าถึงความเป็นธรรมชาติ

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเน้นความเป็นธรรมชาติ

เน้นการใช้โทนสีท่ีเลียนแบบธรรมชาติ โทนสีสว่าง และสีขาว

เป็นหลัก แล้วแต่งแต้มด้วยสีเอิร์ธโทน และสีพาสเทลอ่อนๆ

4. Vintage Style 

การตกแต่งบา้น Vintage Style เปน็การจ าลองบรรยากาศบ้านในยุค

เก่าท่ีอบอวลไปด้วยความอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความมีชีวิตชีวาและ

สงบ ผ่านการออกแบบพื้นท่ีใชส้อย เฟอร์นิเจอร์ และการเลือกใช้ของ

ตกแต่งต่างๆ

บ้าน Vintage Style มีการตกแต่งท่ีถือเป็นเอกลักษณ์คือการใช้

ผ้าลูกไม้ หรือลวดลายดอกไม้สวยหวานมาแต่งแต้มในส่วนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่าน ผ้าคลุมโต๊ะ โซฟา หมอนอิง

จุดเด่นของบา้น Vintage Style คือ

การแต่งบ้านโดยเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ 

เก้าอ้ี เตียง หรือชัน้วางของ

การใช้สีโทนอ่อนๆ สบายตาเป็นโทนหลักอย่างสีขาว ครีม 

น้าตาล เสริมด้วยสีอ่อนๆ โทนพาสเทล ท าให้เข้าถึงบรรยากาศ

ของความอบอุ่นในอดีต

บรรยากาศโดยรวมอบอุ่นเป็นธรรมชาติแฝงความคลาสสิกและ

โรแมนติก

5. Cottage Style 

Cottage Style บา้นท่ีมีต้นแบบจากบ้านแนวคันทรี่แถบชานเมือง

ฝั่ งยุโรป เน้นการใช้วัสดุอย่างเรียบง่าย โดยมีไม้เป็นหลัก และมัก

โชว์ให้เห็นผิวไม้ท่ีมีลวดลายตามธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์

บรรยากาศโดยรวมของบ้าน Cottage Style จะให้ความรู้สึก

ผ่อนคลาย และอบอุ่นจากไม้ โดยการตกแต่งบ้านสไตล์นี้จะเน้น

โชว์ผิวไม้ ใช้สีเอิร์ธโทนและมีความเรียบง่าย ซึ่งต่างจาก Vintage 

Style ท่ีเน้นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งมีลวดลายมากกว่า

จุดเด่นของบา้น Vintage Style คือ

การเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีให้ความรู้สึกเก่าเก็บ

เน้นสีเอิร์ธโทน ขาว ด า เทา ครีม และน้าตาล

บรรยากาศดูสวยหวานเป็นธรรมชาติและมักแต่งแต้มความมี

ชวีิตชวีาด้วยดอกไม้สด

การเลือกสไตล์แต่งบ้านท่ีตรงใจจะช่วยให้เจ้าของบ้านมีทิศทางท่ี

ชดัเจนในการเลือกหรือออกแบบบา้นก่อนก่อสร้าง ซึ่งเป็นการง่าย

ต่อการท างานของทีมออกแบบและตกแต่ง เพราะสามารถวาง

แผนการจัดหาวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งได้อย่างมีแบบ

แผน ส่งผลให้บา้นน้ันถูกใจผู้อยู่อาศัยท้ังภายนอกและภายใน
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เลขที่บ้านมงคลคือเลขใด

การหาเลขมงคลจะค านวนจากตัวเลขผลรวมสุดท้ายของเลขท่ีบา้น

ท้ังหมด คือ ให้น าเลขท่ีบ้านท้ังหมดมาบวกรวมกัน บวกแล้วบวก

อีกจนเหลือเลขตัวเดียว ตามตัวอย่าง เชน่ บา้นเลขท่ี 99/24

วิธีคิด

น าเลขท่ีบา้นท้ังหมดบวกกันคือ 9+9+2+4 = 24

น าผล 24 บวกกันอีกครั้งจะได้ 2+4=6

น าผลลัพธ์สุดท้ายคือ 6 ไปดูความหมายเลขท่ีบา้นมงคล

ความหมายเลขที่บ้านมงคล

เลข 1 มีความโดดเด่นในด้านของความเป็นผู้น า มีผลให้ผู้อยู่อาศัย

มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน มีจิตใจกล้าหาญ สติปัญญาดี 

ชอบความมีอิสระและมีความเป็นอยู่ท่ีสุขสบาย

เลข 1 น้ี เหมาะอย่างยิ่งส าหรับผู้อยู่อาศัยท่ีท างานเกี่ยวกับการ

บริหาร ข้าราชการ หรือผู้มีต าแหน่งระดับสูง

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับผลรวมเลขท่ีบ้านเป็น 1 ควรเสริมพื้นท่ี

เนินสูงไว้บริเวณหน้าบา้น จะท าให้บา้นมีความโดดเด่น มีพลังเสริม

ให้หน้าท่ีการงานเจริญยิ่งข้ึน

เลข 2 ผลรวมเลขมงคลนี้ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้าน จะช่วยเสริม

ดวงด้านการงานให้มีความราบรื่น อยู่แล้วเจริญก้าวหน้า เหมาะ

อย่างยิ่งส าหรับผู้ท่ีท างานเกี่ยวกับโรงแรมหรือกิจการต่างๆ

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับผลรวมเลขท่ีบ้านเป็น 2 ซึ่งเป็นเลขของ

ธาตนุ้าควรตกแต่งด้วยน้าท่ีมีการเคลื่อนไหว ลูกแก้วหลากสี หรือ

คริสตัลวางในทิศตะวันตกเฉียงใต้
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การสร้างบ้านเพ่ืออยู่อาศัยเองแทนการซ้ือบ้านพร้อมอยู่ แน่นอนว่าในทุกๆ ขั้นตอนการสร้างเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธ์ิในการเลือก
และตัดสินใจในทุกๆ ขั้นตอนด้วยตัวเอง เพื่อให้บ้านสร้างแล้วเสร็จได้ตรงตามความต้องการ 

แต่นอกจากตัวบ้านที่ถูกออกแบบและเลือกสรรอย่างดีโดยเจ้าของบ้านแล้ว การคํานึงถึงหลักฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัย
ย่อมเสริมให้การอยู่อาศัยมีแต่ความราบร่ืน เจริญรุ่งเรือง และอยู่สุขสบาย โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับเลขที่บ้านที่ถือว่ามีความสัมพัน ธ์
โดยตรง แล้วเลขที่บ้านตัวไหนเป็นมงคล เหมาะกับผู้อยู่อาศัยแต่ละคนบ้าง หรือจะแก้เคล็ดเลขที่ไม่เป็นมงคลอย่างไร ลองมาดูกัน 
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เลข 3 เลขแห่งความคล่องตัว กระฉับกระเฉง ว่องไว ผู้ท่ีอยู่อาศัยใน

บา้นมักมีความขยันขันแข็ง ไม่ชอบอยู่น่ิง กล้าหาญ เปิดเผย แต่ก็

มักอ่อนแอเมื่อพบเจอสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันหรือกดดันสูง 

เลข 3 นี้ เป็นเลขของธาตุไฟ ท าให้คนในบ้านขัดแย้งกันง่าย หรือ

เจ็บป่วยบ่อย ควรแก้เคล็ดโดยปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในบ้านเพื่อลด

ความแรง หรือวางแจกันดอกไม้สีแดงกลางบา้น เสริมด้านสุขภาพ

เลข 4 เลขของบุคคลท่ีมีสติปัญญา มีไหวพริบดี มีความสามารถ

ทางจิตวิทยา เหมาะส าหรับผู้ท่ีท างานด้านการสื่อสาร การเจรจา 

หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนในสังคม

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับผลรวมเลขท่ีบ้านเป็น 4 ควรปลูกต้นไม้

ไว้รอบบ้าน เพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีให้สมาชิก รวมถึงต้ัง

ดอกไม้กล่ินหอมไว้กลางบา้นจะเสริมด้านสุขภาพและชื่อเสียง

เลข 5 มีพลังของความมั่นคง ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดภัย ไร้กังวล 

ชอบความยุติธรรมซึ่งหากไม่วางตนเป็นกลางจะท าให้มีแต่เรื่อง

ร้ายแรง เลขน้ีเหมาะกับผู้ท่ีเป็นนักวิชาการ ทนายความ แพทย์

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับเลข 5 ด้านการเงิน การงาน ควรต้ัง

ตู้หนังสือ หรือวัตถุโบราณไว้กลางบ้าน ด้านสุขภาพและชื่อเสียง 

ควรตกแต่งด้วยของท่ีท าด้วยโลหะไว้ทิศตะวันตกเฉียงใต้

เลข 6 เลขแห่งความสงบและจินตนาการทางความคิดท่ีกว้างไกล

มีเสน่ห์  สนุกสนาน เหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

ชอบงานศิลปะ ความบนัเทิง และของสวยงาม

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับเลข 6 หากตกแต่งบ้านด้วยของสวยงาม

หรือของน่ารักจะท าให้ความรักในบ้านยั่งยืน หากต้ังแจกันดอกไม้

หรือเครื่องดนตรีในทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมด้านสุขภาพ

เลข 7 เลขของความหนักแน่น มีความคิดวิเคราะห์ และจัดการ

ส่ิงต่างๆ ได้อย่างดี ท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความอดทนสูง เก็บความรู้สึก

เก่ง เหมาะกับผู้ท่ีท าธุรกิจการค้า เจ้าของโรงแรม และนักวางแผน 

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับเลข 7 ควรจัดบ้านให้มีความสะอาด

เรียบร้อย และต้ังของตกแต่งท่ีเป็นน้า มีความเคล่ือนไหว หรือภาพ

วิวน้าในทิศตะวันตกของบา้น เพื่อเสริมสุขภาพและหน้าท่ีการงาน

เลข 8 เลขของความมั่นคง ความอุดมสมบูรณ์ มีความสุขแบบ

ไร้ขีดจ ากัด เลขนี้เหมาะส าหรับผู้ท่ีชอบชีวิตสุขสบาย มีเพื่อนฝูง

มาก ชอบสังคมบนัเทิง หรือผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับเลข 8 ควรดูแลบ้านให้มีความโปร่ง โล่ง 

เน้นเสียงธรรมชาติให้เข้าถึงบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยหลุดพ้นจาก

ความวุ่นวายต่างๆ และวางแจกันดอกไม้สดหรือกระจกเงาไว้

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเพื่อเสริมด้านธุรกิจการงานและ

การเงิน

เลข 9 เลขเสริมความก้าวหน้า ความเป็นผู้น า เสริมชื่อเสียงและ

การนับหน้าถือตา เลขน้ีถือเป็นเลขมงคลท่ีจะน าพาชีวิตผู้อยู่อาศัย

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน บ้านนี้จึงเหมาะส าหรับผู้อยู่

อ าศั ย ท่ี มี คว ามสาม ารถท าง เทคโนโลยี  นั ก เคลื่ อ น ไหว

นักประสานงาน 

เคล็ดลับเสริมดวงส าหรับผลรวมเลขท่ีบ้านเป็น 9 ผู้อยู่อาศัยใน

บา้นควรหมั่นท าบุญไหว้พระ เสริมบารมี และท าความสะอาดบ้าน

ไม่ให้รกร้าง นอกจากนี้แขวนโคมไฟ และเปิดไฟในบ้านให้มี

ความสว่างไสวเพื่อเสริมธุรกิจการงาน การเงินให้งอกเงย

เพราะตัวเลขน้ันส าคัญ โดยเฉพาะเลขท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่าง

เลขท่ีบา้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยหลายคน หากเลือกเลขท่ีบ้าน

ได้อย่างดี หรือแก้เคล็ดปรับฮวงจุ้ยเลขบา้นให้เป็นมงคลจะเสริมให้

ผู้เกี่ยวข้องมีความเป็นมงคล รู้สึกสุขสบาย ชวีิตราบรื่น 
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ก าเนดิบ้าน Colonial Style

บ้าน Colonial Style ก าเนิดข้ึนในยุคของการล่าอาณานิคม โดย

สถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากรูปแบบของศิลปะและแนว

ทางการก่อสร้างจากฝั่ งตะวันตกผสมผสานฝีมือและการแสดงออก

ผ่านทางสถาปัตยกรรมของชา่งพื้นถ่ินอย่างลงตัวและมีเอกลักษณ์ 

ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีจะมีลักษณะท่ีไม่เหมือนกัน

ส าหรับประเทศไทยน้ันแม้ไม่ได้เป็นประเทศท่ีอยู่ใต้อาณานิคม

ประเทศใด แต่ก็มีการรับเอาวัฒนกรรมทางสถาปัตยกรรมการ

ก่อสร้าง Colonial Style เข้ามาในชว่งรัชกาลท่ี 5-6 โดยบ้านสไตล์

นี้จะให้อารมณ์ความรู้สึกของการได้ย้อนยุคไปในอดีตท่ีแสนอบอุ่น 

ด้วยรายละเอียดท่ีงดงามอ่อนชอ้ย 
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สถาปัตยกรรมแต่ละสไตล์มีอิทธิพลต่อการเลือกแบบบ้านตลอดจนการตกแต่งที่อยู่อาศัยของผู้คนให้แตกต่างกันไปตามรสนิยม 
ความชอบ และลไฟ?สไตล์การใช้ชีวิต

โดยในปัจจุบันมีบ้านหลากสไตล์เป็นทางเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและปัจจัยแวดล้อม ซ่ึงหน่ึงในสไตล์ที่ได้รับความนิยม
กันอย่างมากก็คือ Colonial Style
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ลักษณะของบ้าน Colonial Style

บ้านสไตล์นี้มีความหลากหลายตามอิทธิพลของสถาปัตยกรรม

ประเทศตะวันตกท่ีเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอาณานิคม แล้วมีการ

ลดทอนรายละเอียดท่ีมคีวามหรูหรา และปรับรูปแบบให้สอดคล้อง

กับฝีมือชา่งและสภาพอากาศในแต่ละพื้นท่ี 

อย่างในไทยบ้าน Colonial Style มีการตกแต่งด้วยวัสดุไม้ หรือ

วัสดุทดแทนไม้ เสริมด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม มีระเบียงกว้าง 

ส่วนตัวอาคารในยุคแรกๆ จะเน้นเป็นทรงแปดเหลี่ยม

รูปแบบสถาปัตยกรรม Colonial Style

นิยมใชรู้ปทรงบา้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบสมมาตร

ประตทูางเข้ามักอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลาง

แนวเส้นประตูและหน้าต่างจะถูกออกแบบให้มีความเป็น

ระเบยีบในแนวเดียวกัน

มีการประดับตกแต่งด้วยบัวปูนป้ันบริเวณรอบๆ ชายคา หรือ

รอบกรอบหน้าต่าง

แนวเสาท่ีรับชายคาบ้านจะเป็นเสาสูง ให้มีลักษณะเป็นซุ้ม 

ป้องกัน แดด ฝน

ตัวบา้นเน้นให้มีระเบยีงโดยรอบ

จุดเด่นของการออกแบบบ้าน Colonial Style 

ตัวบ้านมีการผสมผสานระหว่างแบบบ้านสไตล์ตะวันตกและ

ไทยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศ

มีการเพิ่มช่องระบายอากาศ เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างเย็น

สบาย 

มีระเบยีงกว้างขวางรอบบา้น

สีท่ีใชเ้น้นโทนสีอ่อน สีพาสเทล อย่าง สีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อน 

หรือชมพอู่อน

มีการลดทอนรายละเอียดของเสาโรมันจากตะวันตกให้เรียบ

ง่ายข้ึน

มักพบเห็นลวดลายฉลุท่ีสวยงามได้ตามกรอบหน้าต่าง

ผนังมีการออกแบบโดยเน้นให้มีคุณสมบัติช่วยลดความร้อน 

ดังน้ันจึงมีการตีผนังไม้ซ้อนเกล็ดสลับผนังปูน

เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้เป็นแบบโบราณท่ีมีความสวยงามเข้ากับแบบ

บา้น

นิยมใชว้ัสดุประเภท ไม้ หินอ่อน กระเบื้องลวดลายโบราณ

ด้วยรูปแบบท่ีมีความเป็นเอกลักษณโ์ดดเด่น ท าให้การก่อสร้างบา้น 

Colonial Style ต้องมีท้ังความอ่อนชอ้ยสวยงามตามแบบตะวันตก 

และอาศัยฝีมือช่างพื้นถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์ ท าให้มีการผสมผสานท่ี

ลงตัวและเข้ากันกับการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ

แต่ละพื้นท่ี 

หากมีทีมออกแบบและสร้างท่ีเชี่ยวชาญและเข้าใจ เข้าถึงแก่นแท้

ของสถาปัตยกรรมสไตล์นี้ จะท าให้บา้นท่ีสร้างได้สวยงามตรงตาม

แบบท่ีเจ้าของต้องการ
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กระเบื้องปูพื้นระเบิดคืออะไร?

กระเบื้องระเบดิเป็นลักษณะของพื้นกระเบื้องท่ีมีการขยายตัวของ

โครงสร้างยึดเกาะจนท าให้แผ่นกระเบื้องดันกันโก่งถึงขีดสุดแล้ว

แตกหรือหลุดร่อนออกมา ซึ่งอาจเกิดข้ึนในบางบริเวณ 

สาเหตุของปัญหากระเบื้องปูพื้นระเบิด

1. อุณหภูมิท่ีแตกต่าง 

โดยพื้นโครงสร้างของกระเบื้องจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อการยืดขยาย และหดตัวของวัสดุปูพื้น 

เชน่ ความร้อนจะท าให้เกิดการขยายตัวของวัสดุปูพื้น ส่วนความ

เย็นจะท าให้เกิดการหดตัวของวัสดุปูพื้น

รวมถึงส่วนประกอบของวัสดุปูพื้นท่ีมีท้ังคอนกรีต กาวซีเมนต์ และ

กระเบื้อง ซึ่งต่างก็มีจุดยืดและหดตัวท่ีแตกต่างกัน ท าให้เมื่ อ

อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงสลับกันไปมาบ่อยๆ ก็จะส่งผลกระทบ

โดยตรง ท าให้กระเบื้องท่ีปูพื้นไว้มีการแตกร้าวและระเบดิได้
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บ้านที่สร้างแล้วเสร็จเมื่ออยู่อาศัยไปนานๆ หรือผ่านการสร้างมาอย่างไม่มีมาตรฐานย่อมต้องมีปัญหาตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้
และหลายคร้ังที่เจ้าของบ้านต้องเสียเวลาแก้ปัญหาแก้ไขเพื่อต่ออายุบ้านให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

หน่ึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยในบ้านกคือ ปัญหาพื้นระเบิด ซ่ึงอาจเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุ วันน้ีเราลอง
มาดูว่ามีอะไรที่ส่งผลให้พื้นบ้านระเบิด และจะป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้าง
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2. การปูกระเบื้อง 

การปูกระเบื้องท่ีไม่มีมาตรฐานหรือคุณภาพมากพอมีผลอย่างมาก

ท่ีท าให้เกิดความเสียหายจากการระเบิด เช่น การผสมปูนท่ีไม่

เหมาะสม การไม่ใชก้าวซีเมนต์ชว่ยยึดเกาะ รวมถึงการปูกระเบื้อง

แบบซาลาเปา ท่ีชา่งปูปูนผสมทรายป้ายเป็นจุดและไม่เกล่ียให้ท่ัว

แผ่นกระเบื้อง ซึ่งท าให้เกิดช่องว่างและการยึดเกาะท่ีไม่แน่น

เพยีงพอน าไปสู่การระเบดิได้

3. การปูพื้นโดยไม่เผื่อร่องยาแนว 

ซึ่งมีต้นเหตุมาจากวัสดุปูพื้นมีการหดขยาย หากในข้ันตอนปูพื้น

ชา่งวางต าแหน่งกระเบื้องชดิกันมากจนไม่เผื่อร่องไว้ส าหรับยาแนว

ระหว่างแผ่นกระเบื้อง หรือมีการเว้นร่องยาแนวท่ีไม่เหมาะสมกับ

ชนิดของกระเบื้อง เมื่ อมีการขยายตัวของวัสดุจะท าให้แผ่น

กระเบื้องดันกันเองจนเกิดการระเบดิ

4. มีน้าใต้ดินหรือน้าซึมตามแผ่นกระเบื้อง

ท าให้เกิดความชื้น เมื่อพื้นท่ีน้ันโดนความร้อนมากๆ จนอุณหภูมิ

สูงข้ึนจะท าให้เกิดไอน้าใต้กระเบื้องและและมีแรงดันจนท าให้

กระเบื้องระเบดิ

5. พื้นท่ีท่ีปูกระเบื้องไม่เสมอหรือไม่สะอาด

หากพื้นท่ีท่ีใช้ปูกระเบื้องไม่มีความเสมอกัน หรือไม่ผ่านการปรับ

ระดับพื้น หรือไม่ได้มีการท าความสะอาดพวกฝุ่น เศษหิน เศษดิน

ต่างๆ และไม่มีการเคลียร์พื้ นท่ีก่อนท าการปู  จะส่ งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการยึดเกาะ ท าให้เกิดช่องว่าง มีลมหรืออากาศ

ไหลผ่านจะท าให้เกิดการระเบดิข้ึนได้

การป้องกันและแก้ไขปัญหากระเบื้อปูพื้นระเบิด

เลือกกระเบื้องท่ีมีคุณสมบัติรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ควรใส่ปูนรองกระเบื้องให้เต็มแผ่นพร้อมปูกาวช่วยประสานให้

เกิดการยึดเกาะท่ีแน่นหนา ไม่ควรปูพื้นแบบซาลาเปาท่ีท าให้

เกิดชอ่งว่างใต้แผ่นกระเบื้อง 

หากปูกระเบื้องในพื้นท่ีเดิมควรสกัดเศษปูนเก่าออกจากพื้น 

ปรับระดับพื้นให้เหมาะสมและเสมอ เพื่อท าให้การยึดเกาะ

มีประสิทธิภาพ

เว้นระยะส าหรับร่องยาแนวให้เหมาะสมกับประเภทกระเบื้อง 

เพื่อรองรับการยืดและขยายตัวของวัสดุปูพื้น

เลือกใช้บริการบริษัทรับสร้ างบ้านและทีมช่างท่ีมีความ

เชีย่วชาญ พถีิพถัินกับทุกข้ันตอนอย่างมีมาตรฐานการก่อสร้าง

ปัญหากระเบื้องปูพื้นระเบิดป้องกันได้หากเริ่มต้นวางแผนการปู

ด้วยความพิถีพิถัน  ใส่ใจทุก ข้ันตอนและมีทีมช่างท่ีมีความ

เชีย่วชาญ 

หากมีการวางแผน เตรียมการ และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับกระเบื้อง

ปูพื้นได้อย่างดีก็จะชว่ยให้บา้นน้ันมีคุณภาพสมบูรณ์ สามารถใช้อยู่

อาศัยและพักผ่อนในทุกเวลาได้อย่างยาวนานโดยไม่เกิดปัญหา

รบกวนภายหลัง
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สแกน QR Code เพื่อดูแบบบ้านเพิ่มเติม

5 แบบบ้านน่าอยู่

HBA
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ดีไซน์แข็งแรง สําหรับการพักอาศัยระยะยาว

แบบบ้าน AT-904 แบบบ้าน RH-CS.2095

แบบ Thames 777 แบบบ้าน STC-202

แบบบ้าน G-203
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Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพ่ือการสร้างบ้านกับมืออาชีพ

จัดทําโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

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

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


