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จัดท ำโดย

สมำคมธุรกิจรบัสรำ้งบ้ำน

A simpler life begins at home

ชีวิตที่แสนเรียบง่ำยเริ่มต้นที่บ้ำน

จัดกำรพื้นที่อย่ำงไร? เม่ือจะรื้อบ้ำนเก่ำเพื่อสรำ้งบำ้นใหม่

เทคนิคเลือกวัสดุปูพื้นทำงเดิน ให้สวยและปลอดภัยหำยห่วง

4 แนวทำงออกแบบห้องครัว เลือกแบบไหนเหมำะกับกำรใช้งำน

เรื่องควรรู้ เม่ือสร้ำงศำลำน่ังเล่นในบ้ำน

สนับสนุนโดย

บริษัท โฟร์พัฒนำ จ ำกัด
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2 สิ่งส ำคัญต้องจัดกำรเมื่อรื้อถอนบ้ำน

1. จัดกำรทุกอย่ำงเกี่ยวกับตัวบ้ำน

เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย การรื้อถอนบ้าน 

เจ้าของบ้านควรด าเนินการขอใบอนุญาตรื้อถอน โดยเจ้าของ

บา้นต้องแจ้งรื้อถอนบา้นต่อนายทะเบยีนภายใน 15 วัน นับแต่

วันรื้อถอนเสร็จส้ิน พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านคืนแก่นาย

ทะเบยีนด้วย 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพ่ือท าการรื้อถอนบ้าน

- แบบแปลนของบา้นท่ีจะรื้อถอน ประกอบด้วยรายละเอียด

แบบแปลนทุกชัน้ รูปด้านข้างท้ังสองด้าน ภาพตัดขวาง และ

รายละเอียดวัสดุท่ีใชส้ร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ท่ีท ามาไม่

เกิน 45 วัน 

- แบบค าร้อง ข.1

- บตัรประจ าตัวประชาชน 

- ทะเบยีนบา้นแสดงความเป็นเจ้าของท่ีดิน 

- หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 

- ส าเนาโฉนดท่ีดิน

***การด าเนินการรื้อถอนโดยไม่รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 

60,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 

และต้องโทษปรับอีกเป็นรายวันไม่เกิน

วันละ 10,000 บาท จนกว่า

จะท าการขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง***

บา้นที่อยู่อาศัยมานาน ย่อมมีส่วนที่เสียหาย ต้องซ่อมแซม หรอืรื้อถอนสรา้งใหม่ เพื่อให้สวยงามน่าอยู่ มีฟังก์ชนัการใช้งาน

ที่ตอบรบัความต้องการของสมาชิก และปลอดภัยกับการอยู่อาศัยได้มากที่สุด เจ้าของบ้านส่วนใหญ่อาจพิจารณาสภาพ

บา้นเพื่อตัดสินใจรโีนเวท หรอืรื้อถอน ซึ่งการรโีนเวทสิ่งที่ควรค านึงหลักๆ คือการจัดการพื้นที่และข้าวของภายในบ้าน แต่

การรื้อถอนบา้นเก่าเพื่อสรา้งบา้นใหม่นั้นมีข้อค านึงมากมายที่ไม่ควรมองข้าม ส่วนจะมีอะไรบา้งนั้นตามไปดูกัน

- 01 -

HBA  Magazine



บ้านท่ีติดจ านองกับธนาคาร เจ้าของบ้านต้องติดต่อขอความ

ยินยอมจากธนาคารท่ีเป็นเจ้าหนี้ เพราะบ้านเป็นหลักทรัพย์

ค้าประกันการช าระหนี้ การรื้อถอนโดยธนาคารไม่ยินยอมอาจ

ท าให้เจ้าของบา้นต้องช าระหนี้เต็มอัตราทันที

เคลียร์เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน ส่ิงของต่างๆ ออกจากบา้นให้หมด

ก่อนรื้อถอน และแยกของท่ีจะใช้ จะท้ิง หรือบริจาคออกเป็น

ส่วนๆ เพื่อสะดวกกับการขนย้ายหรือจัดเก็บ ซึ่งจะช่วยป้องกัน

การสูญหายได้

เช็กลิสวัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถปรับใช้งาน

กับแบบบ้านใหม่ แล้วแจ้งทีมงานท่ีด าเนินการรื้อถอนให้แยก

เก็บเป็นสัดส่วน 

จัดการวัตถุท่ีเป็นอันตรายออกจากพื้นท่ีระหว่างรื้อถอน เพื่อ

ความปลอดภัย และลดอุปสรรคระหว่างการท างาน

2. จัดกำรพ้ืนที่ที่รื้อถอน-ก่อสร้ำง

หากมกีารรื้อถอนบา้นหลังเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ในท่ีดินเดิม เจ้าของ

บ้านควรให้ทีมงานออกแบบ หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าส ารวจต าแหน่ง

เสาเข็มของบา้นเดิม เพื่อออกแบบการวางต าแหน่งเสาเข็มใหม่ และ

การค านวณความสูงของดินท่ีจะถมพื้นท่ีกรณท่ีีท่ีดินต่ากว่ามาตรฐาน  

หากท่ีดินท่ีรื้อถอนมีความสูงดีอยู่แล้ว สามารถให้ทีมออกแบบบ้าน

และด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย ส่วนท่ีดินท่ีต้องถมท่ีอาจต้อง

เผื่อเวลาส าหรับการถมและให้ดินเซต็ตัวด้วย

ข้อควรรู้

การรื้อถอนบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ ในข้ันตอนการแจ้งเรื่อง

รื้อถอนให้ด าเนินการแจ้งรื้อถอน และสร้างบ้านใหม่ไปพร้อมกัน

เพื่อลดเวลาการติดต่อและการด าเนินการ

ควรแจ้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงเมื่อจะรื้อถอนบ้าน เพื่อให้เตรียมตัว 

เพราะอาจมฝีุ่นหรือเสียงรบกวนขณะด าเนินการ

การรื้อถอนควรเริ่มจากชิน้ส่วนเล็กๆ ท่ีสามารถถอดออกง่ายก่อน 

เชน่ ประตู หน้าต่าง และชิ้นส่วนท่ีมีมูลค่า สามารถเก็บใช้งานต่อ

ได้ หรือขายได้ 

เมื่อจัดการชิ้นส่วนเล็กๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการ

รื้อถอนหลังคา ผนัง และโครงสร้าง ตามล าดับ 

การรื้อถอนบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ เจ้าของบ้านควรด าเนินการ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามหลักการก่อสร้างอย่างมี

มาตรฐาน ท่ีส าคัญคือไม่ควรรื้ อถอนเอง แต่ควรให้ผู้ เชี่ยวชาญ

ด าเนินการรื้อถอนให้ เพื่อความปลอดภัยท้ังกับตนเอง ครอบครัว 

ทรัพย์สิน บุคคลอ่ืนๆ และสถานท่ีใกล้เคียง
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ท ำควำมรู้จักประเภทของวัสดุปูพื้นทำงเดนิแบบต่ำงๆ 

1. วัสดุปูพ้ืนทำงเดินที่มำจำกธรรมชำติ

วัสดุปูพื้นทางเดินจากธรรมชาตินี้ส่วนใหญ่ได้มาจากหินภูเขาไฟ 

หินทราย ศิลาแลง ไม้หมอน หินแกรนิต โดยจะถูกใช้ประกอบการ

ปูทางเดินรอบตัวบ้านและในสวน เพื่อเพิ่มความสวยงามให้ได้

บรรยากาศแบบธรรมชาติ โดยจะเข้ากันได้ดีกับสวนสไตล์ 

Tropical

วัสดุปูพื้นทางเดินประเภทนี้จะมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้น

ให้คงอยู่ไว้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งจะชว่ยเสริมให้

พื้นท่ีภายในสวนหรือบริเวณท่ีปูพื้น

มีความชุม่ชื่น และร่มรื่นเป็นพเิศษ

ข้อจ ากัดของวัสดุปูพื้นจากธรรมชาติ

ตัววัสดุมีความหนา-บาง ไม่เท่ากัน

บางชนิดอาจไม่แข็งแรงมากพอท าให้เกิดการแตกหักหรือ

เสียหายได้ง่าย 

บางชนิดเมื่อใชง้านนานและโดนน้าหรือความชื้นบ่อยๆ จะเกิด

ตะไคร่น้าได้

วัสดุบางชนิดอาจหาซื้อได้ยาก หรือเป็นแบบเฉพาะท่ีมีจ านวน

จ ากัด ดังน้ันเมื่อเสียหายก็ยากท่ีจะหาแบบท่ีเหมือนกันมา

ทดแทนหรือซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้
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วัสดุปูพื้นทางเดิน หนึ่งองค์ประกอบที่ชว่ยสรา้งบรรยากาศให้พื้นที่โดยรวมของบา้นดูสวยงามน่าอยู่ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุ

ปูพื้นแต่ละชนิดส าหรบังานตกแต่ง จึงต้องดูที่ความเหมาะสมลงตัวกับแบบบา้นและแบบสวน ตอบโจทย์ความต้องการที่จะ

ใชง้าน และที่ส าคัญให้ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยในทุกๆ ชว่งเวลาด้วย

วัสดุจากธรรมชาติมักถูกใชเ้ติมให้พื้นท่ี

ทางเดินมีความสวยงาม ไม่ค่อยใช้เป็น

วัสดุหลักในการปูพื้นทางเดิน



2. วัสดุปูพ้ืนทำงเดินที่ท ำขึ้นแบบส ำเร็จรูป

วัสดุประเภทน้ีเป็นวัสดุท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อใช้ทดแทนวัสดุจาก

ธรรมชาติ ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณ ความแข็งแรงทนทาน 

และมาตรฐานของขนาด โดยจะท าจากซีเมนต์ผสมกับหิน ทราย 

และน้า จากน้ันน าเข้ากระบวนการอัดข้ึนรูปให้เป็นรูปทรงต่างๆ 

ตามท่ีออกแบบไว้ เชน่ แผ่นทางเดินซีเมนต์ และแผ่นหินสังเคราะห์

วัสดุปูพื้นทางเดินแบบส าเร็จจะมีปริมาณมากพอส าหรับการใชง้าน 

หาซื้อได้ง่าย ราคาถูกกว่าแบบธรรมชาติ และติดต้ังใช้งานได้ง่าย 

รวมท้ังขนาดท่ีเป็นมาตรฐานจึงชว่ยให้สามารถค านวณปริมาณการ

ใชง้านได้ง่ายและแม่นย าข้ึน จึงชว่ยลดค่าใชจ่้ายไปได้ด้วย

วัสดุปูพ้ืนทำงเดินที่เหมำะกับสวน

1) วัสดุปูพื้นแบบไม้และไม้สังเคราะห์ 

วัสดุประเภทนี้ให้ความรู้สึกเข้าถึงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เหมาะ

ส าหรับตกแต่งภายในสวนธรรมชาติท่ีต้องการความกลมกลืน

การปูพื้นทางเดินด้วยวัสดุไม้ไม่ควรปูระดับเดียวกับพื้นดิน แต่ควร

ปูยกสูงข้ึนอย่างน้อย 25 ซม. เพื่อป้องกันตัวไม้ผุเนื่องจากความชื้น

จากดิน  นอกจากน้ีควรหมั่นดูแลท าความสะอาดเพื่อยืดอายุการ

ใชง้านให้นานข้ึน

2) ไม้หมอนรองรางรถไฟ  

สามารถดัดแปลงน ามาเป็นวัสดุปูพื้นทางเดินภายในสวนหรือ

ทางเดินรอบบ้านได้ โดยตัวไม้หมอนรองรถไฟนี้จะท ามาจากไม้

เนื้อแข็ง อย่างไม้เต็ง ไม้มะค่า ท าให้มีความแข็งแรงมากพอส าหรับ

การปูเป็นพื้นทางเดิน ประกอบกับการให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ

และสวยงามกลมกลืนกับสวนโดยรอบ จึงเป็นวัสดุอีกชนิดท่ี

ค่อนข้างได้รับความนิยม

3) อิฐมอญ 

วัสดุท่ีมีความแข็งแรง ราคาไม่แรง และมีคุณสมบัติเก็บความชื้นดี 

ท าให้เมื่อน ามาจัดทางเดินสวนจะให้ความรู้สึกเย็น ร่มรื่น บา้นส่วน

ใหญ่นิยมจัดทางเดินด้วยอิฐมอญในสวนสไตล์ English Cottage 

ให้ความสวยงามและเป็นธรรมชาติ ข้อควรระวังคือควรหมั่นดูแล

ท าความสะอาดเพราะอาจเกิดตะไคร่หากอยู่ในท่ีท่ีมีความชื้น

ตลอดหรือมีน้าขังนานๆ

4) หินทราย 

วัสดุท่ีสามารถน ามาปูพื้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมักถูกจัด

ภายในสวนญี่ปุ่น สวนสไตล์โมเดิร์น แต่ด้วยคุณสมบัติท่ีท าความ

สะอาดได้ค่อนข้างยาก จึงมีข้อจ ากัดท่ีไม่ควรจัดแต่งไว้ในบริเวณใต้

ต้นไม้ท่ีมีความชื้นค่อนข้างสูง

5) หินกรวดแม่น้า 

วัสดุปูพื้นท่ีให้ความเป็นธรรมชาติชวนมอง สามารถปูเข้ากับสวน

ป่าหรือสวนอังกฤษได้อย่างเข้ากัน ด้วยมีโทนสีอบอุ่น สบายตา 

หากใชห้ลายขนาดเข้าด้วยกันจะเสริมให้พื้นท่ีมีมิติมากข้ึน

นอกจากใชห้ินกรวดแม่น้าในการปูพื้นสร้างความสวยงามและสรา้ง

บรรยากาศธรรมชาติแล้ว ลักษณะท่ีมนไร้เหลี่ยมท าให้สามารถใช้

เดินย่าเท้าเพื่อชว่ยนวดและกดจุดท าให้เกิดความผ่อนคลายได้ด้วย

6) แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป 

วัสดุท่ีมีลักษณะเป็นแผน่ สามารถขนย้ายได้สะดวก มีผิวสัมผัสและ

สีท่ีลงตัวกับการจัดสวน จึงได้รับความนิยมในการน ามาปูพื้น

ทางเดิน โดยเฉพาะในสวนสไตล์โมเดิร์น เทคนิคการปูพื้นด้วยวัสดุ

ชนิดนี้ควรเว้นชอ่งว่างระหว่างแผ่นคอนกรีตเพื่อโรยกรวดหรอืปลกู

ไม้คลุมดิน ชว่ยเพิม่ความร่มรื่นให้สวนได้

ทางเดินภายในสวน มีส่วนช่วยเชื่อมต่อตัวบ้านกับพื้นท่ีสวน

ภายนอก ท าให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึง ช่วย

เพิม่ความน่าอยู่ น่ามอง และความรู้สึกผ่อนคลายได้ดียิ่งข้ึน เสริม

ให้บรรยากาศโดยรวมของบา้นมีชวีิตชวีามากข้ึน แต่การเลือกวัสดุ

แต่ละชนิด ควรค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน และความ

เหมาะสมกับแบบบ้านและสวน ซึ่ งเ จ้าของบ้านควรปรึกษา

ผู้เชีย่วชาญในการออกแบบและเลือกใชว้ัสดุ
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4 แนวทำงออกแบบห้องครัวน่ำใช้

1. ห้องครัวรูปตัวไอ หรือ I-Shape Kitchen 

ครัวรูปตัวไอเหมาะส าหรับเลือกใช้ในบ้านท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด หรือแบ่ง

พื้นท่ีส าหรับห้องครัวไว้ไม่มากนัก หรือคอนโดมิเนียมท่ีมีพื้นท่ีไม่

กว้างขวางนัก การออกแบบห้องครัวส่วนใหญ่จึงเป็นแบบแนวยาว

ระนาบเดียวกันติดฝาผนังด้านใดด้านหน่ึงของพื้นท่ี ไล่จากส่วน

เก็บ ส่วนเตรียมอาหารหรือปรุง และส่วนล้าง

ด้วยพื้นท่ีของห้องครัวรูปแบบน้ีไม่ได้กว้างขวางมากนัก การเพิ่ม

พื้นท่ีส าหรับจัดเก็บ เจ้าของบา้นสามารถปรึกษาขอค าแนะน าจาก

ทีมออกแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะใชว้ิธีติดต้ังไว้ใต้เคาน์เตอร์ชุดครัวหรือ

อาจใชตู้้แบบลอยติดผนังในแนวเดียวกับเคาน์เตอร์ครัว

ขนาดของห้องครัวรูปแบบน้ี เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการใชง้านพื้นท่ี

ประมาณ 1-2 คน

ห้องครวั พื้นที่ส าคัญของบา้นที่เป็นเหมือนแหล่งเสบยีงและทุกคนสามารถเข้ามาใชง้านได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะสมาชิกที่

ชื่นชอบการท าอาหารเป็นพิเศษก็จะใชเ้วลากับพ้ืนที่นี้มากที่สุดในบ้าน ดังนั้นการสร้างบ้านและออกแบบห้องครัว จึงควร

ค านึงถึงความต้องการในการใชง้าน ความเหมาะสมของฟังก์ชันที่ต้องตอบโจทย์มากที่สุด เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย 

คล่องตัว และปลอดภัย มาดูกันว่าลักษณะห้องครวัแบบไหน ที่เหมาะกับแบบบา้น และการใชง้านมากที่สุด
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2. ห้องครัวรูปตัวแอล หรือ L-Shape Kitchen 

เป็นรูปแบบครัวยอดนิยมท่ีถูกน ามาใช้กับบ้านท่ัวไป เพราะพื้นท่ี

ครัวรูปตัวแอลจะเน้นความสะดวกสบายของการใช้สอย มีพื้นท่ี

กว้างขวาง สามารถยืดหยุ่นให้เหมาะกับการใชง้านในพื้นท่ีครัวได้

ครัวรูปตัวแอลเหมาะส าหรับบา้นท่ีมีพื้นท่ีมากพอสมควร สามารถ

จัดให้เข้ามุมกับแบบบ้านได้ ให้ความเป็นส่วนตัวระหว่างใช้งาน 

รวมท้ังยังสามารถใชง้านได้พร้อมกันหลายๆ คน  อย่างคล่องตัว

ส่วนลักษณะการจัดเก็บอุปกรณ์ และการแบ่งพื้นท่ีใช้งานสามารถ

ท าได้ง่ายข้ึน แต่ส่ิงท่ีเจ้าของบ้านควรค านึงถึงคือส่วนของพื้นท่ี

เตรียมอาหารและเตาควรอยู่ติดผนังในด้านท่ีสามารถระบายกล่ิน

และควันออกสู่ภายนอกบา้นได้ง่าย ไม่ส่งกล่ินรบกวนพื้นท่ีอ่ืนๆ

3. ห้องครัวรูปตัวยู หรือ U-Shape Kitchen

ครัวรูปตัวยู ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานได้มากข้ึน 

เน้นความกว้างขวางของพื้นท่ีและมีความยืดหยุ่นในการจัดตกแต่ง

ค่อนข้างมาก

การติดต้ังเคาน์เตอร์ และตู้เก็บของจะเป็นแบบติดกับแนวก าแพง 

3 ด้าน สามารถรองรับการใชง้านในเวลาเดียวกันได้มากกว่า 2 คน 

และหากมีพื้นท่ีกว้างมากๆ สามารถเพิม่โต๊ะกลางส าหรับพกัอาหาร

รอเสิร์ฟ หรือเพิม่โต๊ะรับประทานอาหารเข้าไปในพื้นท่ีด้วยก็ได้

ข้อควรค านึงคือพื้นท่ีในห้องครัวรูปตัวยูมีความกว้างขวาง

ค่อนข้างมาก การจัดวางต าแหน่งของส่วนเก็บ ส่วนเตรียม ส่วน

ปรุง และส่วนล้าง ไม่ควรอยู่ห่างกันมากเกินไป เพราะจะกลายเป็น

ไม่สะดวกในการใชง้าน

4. ห้องครัวแบบเกำะกลำง หรือ Island Kitchen

ครัวแบบเกาะกลางมีลักษณะการติดต้ังเคาน์เตอร์ครัวไว้ตรงกลาง

พื้นท่ี โดยสามารถใชเ้ป็นส่วนของการเตรียมอาหาร ท าอาหาร และ

ท าความสะอาดได้

นอกจากนี้ยังสามารถท าบวิท์อินจัดให้เป็นบาร์ขนาดเล็กส าหรับใช้

เป็นท่ีรับประทานอาหาร หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวและ

ติดล้อ ให้สามารถเคลื่อนท่ีได้ตามความสะดวกในการใชง้าน

ส าหรับบ้านท่ีมีพื้นท่ีส าหรับห้องครัวกว้างขวางมากๆ การดีไซน์

ห้องครัวแบบเกาะกลางถือเป็นแบบท่ีตอบโจทย์ได้ดี ซึ่งสมาชิกใน

บ้านสามารถเข้าใช้พื้นท่ีครัวพร้อมๆ กันได้อย่างสะดวกสบาย

มากกว่า 2 คน   

การเลือกแบบครัวท่ีเหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัย

สามารถใชพ้ื้นท่ีได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย นอกจากการ

เลือกแบบครัวแล้ว ความกว้าง ความสูงของเคาน์เตอร์ ตู้เก็บของ 

ก็ควรสัมพนัธ์กับความสูงของผู้ใชง้านด้วยเชน่กัน โดยเฉพาะบา้นท่ี

มีผู้สูงอายุ หรือใชร้ถเข็น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากท่ีสุด
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ศาลานั่งเล่น ถือเป็นหนึ่งมุมโปรดที่สมาชกิในบา้นสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรม สร้างสรรค์

งานอดิเรก หรอืพักผ่อนท่ามกลางสวนสวยๆ หรือเป็นมุมจิบชา รับประทานอาหาร สังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัว หรือ

รบัแขกคนส าคัญ ดังนั้นส าหรบับา้นที่มีพื้นที่สามารถสรา้งศาลานั่งเล่นได้ ก็ถือเป็นมุมไฮไลต์ในบา้นที่ช่วยให้สมาชิกมีพื้นที่

พักผ่อนเพื่อเสรมิสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสดใสได้เป็นอย่างดี
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เรื่องควรรู้ เม่ือสร้ำงศำลำน่ังเล่นในบ้ำน

1. ส ำรวจพ้ืนที่และต ำแหน่งที่ตั้งศำลำ

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการสร้างศาลาน้ัน ควรกว้างขวางมากพอ

ส าหรับรองรับขนาดศาลาท่ีจะสร้างได้อย่างเหมาะสม โดยการ

ออกแบบจัดวางต าแหน่งศาลาสามารถท าได้โดยอาศัยขนาดพื้นท่ี

โดยรวมของบ้านเป็นตัวก าหนด เช่น หากพื้นท่ีมีไม่มากควรวาง

ต าแหน่งศาลาไว้บริเวณมุมรั้ว หรือชดิก าแพง เพื่อให้เห็นวิวกว้างๆ 

แต่หากมีพื้นท่ีกว้างขวางก็สามารถวางต าแหน่งศาลาไว้กลางพื้นท่ี

เปิดให้เห็นวิวแบบ 360 องศา หรือถ้าบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่ อาจ

เลือกต าแหน่งศาลาให้อยู่ใต้ต้นไม้ ก็จะได้ร่มเงาต้นไม้ช่วยให้

บรรยากาศศาลาดูร่มรื่นข้ึน

ท้ังน้ีตัวศาลาอาจมีลักษณะเปิดโล่งท้ัง 4 ด้าน หรือ 3 ด้าน หรือ 2 

ด้านก็ได้ ข้ึนอยู่กับพื้นท่ีและต าแหน่งท่ีจัดวางและขณะเดียวกัน

ต้องไม่ลืมหันทิศทางศาลาให้ตอบรับกับทิศทางลม และแสงแดด

ด้วย เพื่อให้การใชพ้ื้นท่ีศาลาเป็นไปอย่างสะดวก สบาย และสร้าง

ความผ่อนคลายโดยไม่ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม



2. ก ำหนดขนำดศำลำที่เหมำะสม

การออกแบบศาลาควรอิงไปกับแบบบ้านและแบบสวน เพื่อเสริม

ให้เกิดความสวยงามลงตัว และดูเหมาะสมทุกมุมมอง รวมถึงขนาด

ของศาลาต้องเหมาะสมกับพื้นท่ี ดังน้ันในข้ันตอนการออกแบบ 

ควรให้สถาปนิกด าเนินการไปพร้อมกับการออกแบบบา้นด้วย

โดยนอกจากการก าหนดขนาดศาลาให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและแบบ

บ้านเป็นหลักแล้ว ยังต้องค านึงถึงฟังก์ชันและขนาดพื้นท่ี ท่ี

เหมาะสมกับการใชส้อยของสมาชกิด้วย

3. ให้ควำมส ำคัญกับฐำนรำกศำลำ

ศาลาท่ีดีควรมีฐานรากท่ีมีมาตรฐาน มีความแข็งแรงมากพอท่ีจะ

รองรับน้าหนักโดยรวมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใชง้าน หรือ

เกิดความเสียหายของรูปทรงในภายหลัง 

ฐานรากศาลามี 2 แบบ คือ 

1) ฐานรากแบบแผ่ เป็นแบบฐานรากท่ีสามารถวางบนพื้นดินโดย

ไม่ต้องมีเสาเข็มรองรับ ซึ่งจะมีการถ่ายเทน้าหนักจากตัวศาลา

ลงพื้นดินได้โดยตรง ส่วนใหญ่นิยมใชก้ับศาลาแบบโปร่ง หรือท่ี

มีน้าหนักไม่มากนัก

2) ฐานรากแบบเข็ม เป็นฐานรากท่ีมีความแข็งแรง รองรับน้าหนัก

ได้ค่อนข้างมาก เพราะใช้แรงเสียดทานจากตัวเข็มกับชั้นดิน

ชว่ยรองรับน้าหนัก เหมาะส าหรับศาลาขนาดใหญ่ 

4. ให้ควำมส ำคัญกับโครงสร้ำงหลังคำศำลำนั่งเล่น

โดยข้ันตอนการยึดเกาะตัวหลังคากับโครงสร้างหลังคาของศาลา

น่ังเล่นต้องติดต้ังอย่างมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการหลุด หรือปลิว

รวมถึงการรั่วซึมด้วย โดยโครงสร้างหลังคาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

โครงหลังคาท าหน้าท่ีรองรับน้าหนักของวัสดุมุงหลังคา ท าหน้าท่ี

ชว่ยสร้างความสวยงามให้กับพื้นท่ีสวนของบา้น โดยปัจจุบนัมีวัสดุ

ให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด

5. พ้ืนศำลำเหมำะสมกับกำรใช้งำน

พื้นศาลาควรเป็นพื้นท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ไม่มีหลุมหรือเนิน 

หรือส่ิงแปลกปลอมท่ีท าให้เกิดอุบติัเหต ุหรือสะดุดล้มได้ ส่วนใหญ่

พื้นศาลามักท าด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ อิฐมอญ ศิลาแลง

เซรามิก หินอ่อน พื้นขัดหิน พื้นปูนฝังกรวดหิน และหินทราย

ศาลาน่ังเล่นเป็นส่วนประกอบเสริมให้บ้านน้ันน่าอยู่ โดยเฉพาะ

เมื่ อต้ังอยู่ในพื้นท่ีสวนและมีการออกแบบได้อย่างเหมาะสม

จะชว่ยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับตัวบา้นได้ดี รวมท้ังยังเพิ่ม

พื้นท่ีพักผ่อนและท ากิจกรรมส าหรับสมาชิก ท าให้การใช้ชีวิต

ภายในรั้วบา้นน้ันมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน
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สแกน QR code 
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5Classic Style

แบบบำ้น

สวยหรทูุกกำลเวลำ



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code

เพื่อดูคลิปต่ำงๆ ของ

สมำคมธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อกำรสร้ำงบ้ำนกบัมืออำชพี

จัดท ำโดย

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub

Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


