
บ้าน คือพื้นที่ของความอบอุ่นและสบายใจ

Home is a space of warmth and comfort

สนับสนุนโดย
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• เทียบก่อนกู้! สินเชื่อสร้างบ้านจาก 5 สถาบันการเงิน ปี 2565
• 5 ทริคแต่งบ้านอย่างไร ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม?
• 8 แนวทางการออกแบบบ้านยุคใหม่เพ่ือป้องกันเชื้อไวรัส
• เทคนิคต้ังศาลพระภูมิให้เสริมโชคลาภแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน
• เทคนิคดูแลระบบกันซึม ส าหรับบ้านสร้างสวนดาดฟ้า
• เร่ืองควรรู้! ขั้นตอนส าคัญเพ่ือการสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานสูง



ท ำควำมเข้ำใจวิธกีำรคิดอัตรำดอกเบีย้

การคิดอัตราดอกเบ้ียของธนาคารมี 2 วิธ ีคือ

1) อัตราดอกเบ้ียคงท่ี (Fixed Rate) เป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนด

ตัวเลขแน่นอน มักจะก าหนดในช่วง 1-3 ปีแรกในการผ่อน 

2) อัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีมี

การเปล่ียนแปลงตามข้อก าหนดแต่ละธนาคาร ซ่ึงท่ีมักใช้คือ

อัตราดอกเบ้ีย MRR และ MLR

• MRR : Minimum Retail Rate คือ อัตราดอกเบ้ียลูกค้าราย

ย่อยช้ันดี

• MLR : Minimum Loan Rate คือ อัตราดอกเบ้ียลูกค้าราย

ใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินกู้แบบก าหนดระยะเวลา

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบ้ีย

• อัตราดอกเบ้ียลอยตัว *MRR - 6.150% ต่อปี ประกาศฯ ณ วันท่ี 

25 พ.ค. 63

• ย่ืนค าขอกู้ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 65 อนุมัติและท านิติ

กรรม ภายในวันท่ี 30 ธ.ค. 65
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การสร้างบ้านสักหลัง เรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งส าคัญของชีวิต เพราะเป็นการเลือกลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว และต้องทุ่มเท
ทรัพย์สินเงินทอง แรงกายแรงใจอย่างมาก กว่าจะส าเร็จเป็นบ้านหนึ่งหลัง ส าหรับคนที่อยากมีบ้านในฝันแต่การเงินไม่พร้อม การใช้
บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก็เป็นทางเลือกที่ช่วยสานฝันให้ไวขึ้น ซ่ึงสถาบันการเงินไหนจะมีเงื่อนไขอย่างไร สมาคมธุรกิจรับ
สร้างบ้าน ได้คัดเลือก 5 สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ าในปี 2565 นี้ มาเปรียบเทียบเป็นข้อมูลให้พิจารณากัน



2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบ้ีย

• ส าหรับท่านท่ีต้องการใช้บริการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยกับบริษัท

ตัวแทนท่ีธนาคารสนับสนุน

• ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

*ลูกค้าท่ีย่ืนขอสินเช่ือต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 โดยจด

จ านองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบ้ีย

• อัตราดอกเบ้ียพิเศษ ส าหรับลูกค้าท่ีได้รับอนุมัติสินเช่ือปลูก

สร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านตามท่ีธนาคารก าหนด และเบิก

จ่ายเงินต้ังแต่ 8 ก.ค. - 30 ก.ย. 65

• อัตราดอกเบ้ีย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับ 5.995% 

ประกาศ ณ วันท่ี 6 พ.ค. 65

• ฟรี !  Gift Voucher Lotus’s มูลค่ารวม 5,000 บาท* เพื่ อ

ทดแทนค่าประเมินหลักประกัน ส าหรับลูกค้าสินเช่ือเพื่อปลูก

สร้างบ้าน วงเงินกู้ต้ังแต่ 2 ล้านบาท และใช้บริษัทรับสร้างบ้าน

ตามท่ีธนาคารก าหนด

4. ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบ้ีย

• ส าหรับลูกค้าท่ีปลูกสร้างบ้าน กับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

เร่ิมต้น 0% นาน 6 เดือน

*ระยะเวลาส่งเสริมการขายส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย. 65 และท านิติ

กรรมจ านองภายใน 30 วัน

5. ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบ้ีย

• ส าหรับลูกค้าท่ีมีรายได้ต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป

• ส าหรับลูกค้าท่ีปลูกสร้างบ้าน กับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

• ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีย่ืนขอกู้สินเช่ือบ้านต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 65

จนถึงวันท่ี 30 ก.ย. 65 พร้อมเซ็นสัญญากับธนาคารและจด

จ านองภายในวันท่ี 31 ต.ค. 65

สินเช่ือบ้านท่ีเราคัดสรรมาแบ่งปันข้อมูลท้ัง 5 สถาบันการเงินน้ัน 

เง่ือนไขอาจมีการปรับเปล่ียนได้ ดังน้ันหากสนใจกู้ให้โทรสอบถาม

หรือเข้าไปติดต่อท่ีสถาบันการเงินน้ัน ๆ เพื่ อเตรียมตัว เตรียม

เอกสารล่วงหน้า การขอสินเช่ือจะได้ราบร่ืนรวดเร็ว หากผู้กู้มีแบบ

บ้าน และใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีมาตรฐาน ก็จะช่วยให้

ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือง่ายข้ึนและรวดเร็วย่ิงข้ึน
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1. ออกแบบบ้ำนตำมทิศ

แน่นอนว่าเป็นตัวแปรแรกๆ ท่ีเป็นข้อก าหนดต าแหน่งประตู 

หน้าต่าง มุมต้นไม้ และมุมอ่ืนๆ ในบ้าน เพราะการสร้างบ้านโดย

อ้างอิงทิศทางของแดดและลม มีผลอย่างชัดเจนต่อตัวบ้าน หาก

สร้างบ้านโดยไม่มีการเปิดรับลม ก็ส่งผลต่อการใช้พลังงานเพื่ อ

ความเย็นให้กับบ้าน ซ่ึงน่ันเป็นผลโดยตรงกับส่ิงแวดล้อม และการ

สร้างบ้านโดยอิงทิศน้ันไม่เพียงส่งผลดีกับเร่ืองของลมระบาย

อากาศเท่าน้ัน ยังมีในเร่ืองแสงส่องสว่างเพื่อการใช้ไฟ และเลือก

หลอดไฟชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับต าแหน่งน้ันๆ อีกด้วย หากบริษัท

รับสร้างบ้านท่ีมีความเช่ียวชาญจะสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนนี้

เพื่อออกแบบให้บ้านของเราท้ิงมลภาวะออกจากบ้านน้อยท่ีสุด

2. โครงสร้างเพดานสูง

โครงสร้างเพดานสูง นอกจากจะท าให้บ้านมีความรู้สึกท่ีปลอดโปร่ง 

ดูกว้าง ไม่แออัด ยังจะสามารถระบายความร้อนจากหลังคา ฝ้า

ได้อีกด้วย เพราะห้องโถงท่ีสูงจะมีระยะ เพื่ อพักไอร้อนจากฝ้า 

เพดาน มีพื้นท่ีท่ีสามารถรับอากาศตามทิศทางจากภายนอกหมุน

เข้ามาแทนท่ีไอร้อนน้ัน นอกจากโครงสร้างเพดานสูงจะช่วยให้เย็น

แล้ว การเลือกฉนวนกันความร้อนต้ังแต่หลังคา ฝ้า หรือการท าช่อง

ระบายอากาศท่ีหน้าจ่ัวหลังคา ก็ช่วยระบายอากาศ จากใต้หลังคา

และช่วยท าให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบายและประหยัด

ค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช่วยระบายร้อนได้อีกทางหน่ึง
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ไม่ว่าเทรนด์แต่งบ้านในแต่ละปีจะเปลี่ยนไปกี่แนวทาง แต่ก็ยังไม่ทิ้งการแต่งบ้านที่เน้นให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นแนวทางที่
สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การแต่งบ้านได้กับทุกสไตล์ ซ่ึงปีนี้เทรนด์มาแรงยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ที่มีการ
ปรับตัวและอยู่ในบ้านเกือบ 24 ชั่วโมง มีการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายมากกว่าช่วงปกติ นี่เองจึงอาจเป็นเหตุผลให้คนที่ก าลังสร้างบ้าน
มองหาแนวทางที่น าเอาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง
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3. แต่งสวนลดอุณหภูมิบ้าน

หากจะแต่งบ้านโดยชูความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แต่ขาดการ

จัดการพื้นท่ีให้แวดล้อมด้วยความเป็นมิตรคงไม่ได้ ฉะน้ันการแต่ง

สวนจึงเป็นเร่ืองท่ีควรจัดสรรตามพื้นท่ีและความสะดวกของแต่ละ

บ้าน หากเป็นบ้านท่ีมีบริเวณควรลงไม้ใหญ่เพื่อสร้างร่มเงาให้กับ

บ้าน ไอร้อนท่ีสะท้อนจากพื้ นเ ม่ือถูกดักด้วยไม้ใหญ่ก็สร้าง

บรรยากาศโดยรวมท่ีดีให้กับบ้านได้ รวมไปถึงหากสามารถขุดบ่อ

เล็กๆ หรือสร้างน้าตกให้ไอเย็นจากละอองน้าท าหน้าท่ีดักไอร้อน 

รอบๆ บริเวณบ้านได้อีกทาง ซ่ึงหากต้องการให้สวนสวยน้ีเป็นมุม

เด่นของบ้านควรปรึกษานักออกแบบสวนหรือบริษัทรับสร้างบ้าน

ท่ีมีประสบการณ์ในการเลือกวางต้นไม้ หรือมุมรับแสง ซ่ึงการท่ีมี

ต้นไม้ใหญ่บังแดด ลดอุณหภูมิบ้านโดยรอบแล้ว การเลือกสีทาบ้าน

ภายนอกแบบสะท้อนความร้อนก็ลดอุณหภูมิได้เช่นกัน

4. แต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ Green Design

ด้วยแนวคิดแบบ Green Design คือการเลือกตกแต่งบ้าน ด้วยวัสดุ

ท่ีมีข้ันตอนการผลิตไม่ซับซ้อน หรือตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้มา

รีไซเคิลใหม่ เช่น การเลือกใช้ไม้เก่าแทนการใช้ไม้ใหม่ รวมไปถึง

การเลือกเฟอร์นิเจอร์ ท่ีมีอายุการใช้งานนานๆ เช่น ชุดโซฟาหนัง

อายุการใช้งาน 10-15 ปี เพื่อลดการซื้อใหม่ ลดอัตราการผลิตซ้า

จนกลายเป็นขยะท่ีย่อยสลายยาก หมอนอิงผ้าจากใยธรรมชาติ

ผลิตง่าย ย่อยสลายได้ และอุปกรณ์แต่งบ้านอ่ืนๆ ท่ีมีข้ันตอน

การท าเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

5. เทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดล้อม 

เช่ือว่าหลายบ้านคงเตรียมน าเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวก 

และเพิ่มความทันสมัยให้กับบ้าน ปัจจุบันท่ีเห็นเลือกใช้กันอย่าง

แพร่หลาย คือ แผงโซลาร์เซลล์ ซ่ึงแผงโซลาร์เซลล์ เป็นการลงทุนท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับบ้านของคุณ แผงโซลาร์เซลล์

สมัยใหม่มีการออกแบบท่ีทันสมัย ประสิทธภิาพสูงข้ึนและราคาถูก

กว่ารุ่นก่อน สามารถติดต้ังได้เกือบทุกจุดของบ้านท่ีมีแสงแดดส่อง

ถึง เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าท่ีจ าเป็น

และช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาว เป็นทางเลือกท่ีคุ้มค่าส าหรับ

ความต้องการด้านพลังงานภายในบ้านของทุกคน 

ท้ัง 5 ทริคแนวทางแต่งบ้าน ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีกล่าวมา

จะเห็นได้ว่า บางข้อควรวางแผนเลือกใช้วัสดุต้ังแต่ข้ันตอนของการ

ออกแบบ และบางข้อเป็นแนวทางท่ีสามารถปรับใช้ภายหลังจาก

บ้านสร้างเสร็จ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนเลือกวัสดุหรือแต่งบ้าน

ล้วนแล้วจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดแทรกเข้าไปเสมอ ท้ังน้ีก็

ข้ึนอยู่กับงบของเราว่าจะเป็นมิตรกับวัสดุมากแค่ไหน 
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1. ออกแบบพื้นท่ีสกัดเช้ือโรคต้ังแต่หน้าบ้าน

เช้ือโรคมีอยู่ท่ัวไปตามสถานท่ีต่างๆ ดังน้ันก่อนจะเข้าสู่ตัวบ้านจึง

ควรมีด่านสกัดเช้ือโรคให้สมาชิกได้ท าความสะอาดร่างกายขับไล่

เช้ือกันก่อนก้าวเท้าเข้าสู่ภายในบ้าน เพื่ อให้บ้านเป็นสถานท่ี

ปลอดภัยและปลอดเช้ือ เช่น ติดต้ังจุดแอลกอฮอล์ไว้บริเวณ

ทางเข้าบ้าน จัดท าอ่างล้างมือท่ีบริเวณหน้าบ้าน หรือทางเข้าสวน 

เพื่อให้สมาชิกและผู้มาเยือนได้ล้างมือและท าการฆ่าเช้ือก่อน

2. ออกแบบจุดเก็บรองเท้า

รองเท้าถือเป็นส่ิงท่ีสัมผัสกับเช้ือโรคจากภายนอกได้มากท่ีสุด จึงไม่

ควรน าเข้ามาในบ้าน และเพื่ อลดความเสี่ยงจากเช้ือโรค การ

ออกแบบจุดเก็บรองเท้าไว้ด้านนอก โดยอาจจะท าเป็นพื้นท่ีเปิด

โล่งส าหรับวางของ หรือจัดท าตู้เก็บของแบบปิดมิดชิด หรือจะ

ออกแบบให้มีตู้เก็บรองเท้าและท่ีน่ังถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน จะ

ช่วยให้สมาชิกได้ท าความสะอาดรองเท้าฆ่าเช้ือโรคก่อนถอดเก็บ 

และไม่เป็นการน าพารองเท้าท่ีมีเช้ือโรคเข้ามาในตัวบ้าน

3. เลือกใช้อุปกรณ์ไร้มือสัมผัส

จุดสัมผัสต่างๆ คือจุดเส่ียงท่ีจะน าเช้ือโรคแพร่มาสู่ตัวเรา ดังน้ัน

ต้ังแต่เกิดโรค Covid-19 ระบาด ท าให้มีการปรับเปล่ียนวิถีการใช้

ชีวิตให้ลดการสัมผัสส่ิงต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงรับเช้ือ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

มีส่งผลต่อการออกแบบบ้านในอนาคตด้วย น่ันคือการงดใช้ของ

ส่วนกลางร่วมกัน และปรับอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากข้ึน 

เช่น ประตูอัตโนมัติ ระบบส่ังการด้วยเสียงเปิด-ปิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
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สืบเนื่องจากสภาวการณ์เชื้อโรคแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ท าให้กระทบการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งการกิน การอยู่ การใช้ชีวิต ที่ต้องสะอาด
เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับยุค New-Normal ดังนั้นแนวทางการออกแบบ
บ้านในยุคนี้ จึงต้องเน้นที่ความสามารถในการป้องกันเชื้อโรค ซ่ึงสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้น า 8 แนวทางการออกแบบบ้านยุคใหม่
เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัส มาฝากกัน ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง เราได้รวบรวมมาไว้ในบทความนี้แล้ว
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4. จัดพื้นท่ีรับพัสดุลดการสัมผัส

การซ้ือของออนไลน์และการส่ังอาหารผ่าน Application กลายเป็น

เร่ืองปกติในช่วงล็อกดาวน์ท่ีผ่านมา ท าให้ในแต่ละวันเราต้อง

พบปะรับส่ิงของจากขนส่งมากหน้าหลายตา เพิ่มโอกาสความเส่ียง

ในการติดเช้ือได้ง่ายและบ่อยข้ึน ดังน้ันการออกแบบพื้นท่ีรับ-ส่ง 

พัสดุโดยไม่ต้องพบปะกันในระยะใกล้ชิด แต่ยังเช่ือมโยงสู่พื้นท่ี

ใช้สอยส่วนอ่ืนๆ ได้ง่ายและสะดวกสบายจึงเหมาะกับบ้านในยุคนี้ 

โดยอาจจะจัดท าส่วนรับพัสดุไว้นอกบ้าน เพื่อให้ไรเดอร์หรือบริษัท

ขนส่งวางเอาไว้ แล้วจึงค่อยท าความสะอาดก่อนน าเข้าบ้าน

จะปลอดภัยกว่าและลดโอกาสเส่ียงได้ดีกว่า

5. จุดเปล่ียนเสื้อผ้าท่ีต้องให้ความส าคัญ

ออกแบบห้องเปล่ียนเสื้อผ้าเพื่อผลัดเปล่ียนเสื้อผ้าท่ีใส่ออกนอก

บ้านเป็นชุดสะอาดก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน โดยอาจจะเป็นห้องท่ีเช่ือมต่อ

กับโซนซักล้างท าความสะอาด หรือเป็นเพียงตู้เก็บเสื้อผ้าท่ีเตรียม

ไว้ส าหรับเปล่ียนพร้อมตะกร้าแบบมีฝาปิดส าหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว 

หากสามารถจัดให้เป็นพื้ นท่ีท่ีไม่ต้องผ่านเข้าตัวบ้านได้จะดีย่ิง 

นอกจากนี้การปรับต าแหน่งห้องอาบน้าให้ใกล้ทางเข้าบ้าน หรือ

ผ่านตัวบ้านให้น้อยท่ีสุด เพื่อให้สมาชิกท่ีกลับมาจากไปข้างนอกได้

ท าความสะอาดร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้า อีกท้ังเป็นห้องน้า

ส าหรับแขกซ่ึงจะไม่ต้องเดินเข้าไปด้านในบ้าน ก็เป็นอีกแนว

ทางการออกแบบท่ีเหมาะกับสถานการณ์โรคระบาด

6. แยกพื้นท่ีเก็บส่ิงของส าหรับใช้นอกบ้าน

ส่ิงของบางอย่างก็ใช้ส าหรับการออกนอกบ้าน เช่น รองเท้า ร่ม เส้ือ

คลุมท างาน กระเป๋าผ้า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในบ้าน หาก

เราออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บส่ิงของเหล่าน้ีโดยไม่ต้องน าพาเข้าบ้าน

ก็จะช่วยลดความเส่ียงเช้ือโรคลงได้อีกมาก ดังน้ันเพื่อลดการน า

ส่ิงของไม่จ าเป็นเข้าสู่ตัวบ้าน จึงควรออกแบบพื้นท่ีจัดเก็บของ โดย

อาจจะเป็น ตู้ ช้ันและราวส าหรับเก็บของในพ้ืนท่ีโซนนอกบ้าน

7. แยกโซนภายในกับภายนอกบ้านให้ชัดเจน

พื้นท่ีแรกท่ีเป็นจุดเช่ือมระหว่างภายนอกกับภายในบ้าน คือ โถง

ทางเข้าบ้าน เพ่ือลดส่ิงสกปรกท่ีจะเข้ามาสู่ตัวบ้าน ควรออกแบบ

แยกพื้ นท่ีให้ชัดเจน เช่น ปรับพื้นภายในบ้านให้สูงกว่าพื้ นโถง

ทางเข้า 10-15 เซนติเมตร ท าประตูก้ันแยกโซนท่ีเส่ียงรับเช้ือจาก

ภายนอก กับบริเวณภายในบ้านอีกช้ันเพื่อลดการกระจายเช้ือ และ

จัดให้มีช่องระบายอากาศหรือพัดลมดูดอากาศเพื่อช่วยหมุนเวียน

อากาศในโถงทางเข้า 

8. บ้านมัลติฟังก์ชัน

บ้านในยุคเช้ือโรคครองเมืองต้องเป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศัย เพราะ

ต้องปรับเปล่ียนเป็นท่ีท างาน หรือห้องเรียนได้เสมอในกรณีฉุกเฉิน 

ดังน้ันจึงต้องออกแบบให้สามารถปรับเปล่ียนการใช้งานเพื่อรองรับ

เหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต เพื่อความคล่องตัวและ

พร้อมใช้สอยได้ทุกสถานการณ์

การสร้างบ้านสักหน่ึงหลัง นอกจากการดีไซน์ตามความชอบของแต่

ละบุคคล และความแข็งแรงปลอดภัยแล้ว ยังต้องมองการณ์ไกลถึง

อนาคตด้วย เพราะบ้านหน่ึงหลังเราต้องอยู่อาศัยนานหลายสิบปี 

ซ่ึงการตัดสินใจคร้ังใหญ่น้ีหากเลือกมอบความไว้วางใจให้กับบริษัท

รับสร้างบ้านมืออาชีพท่ีท างานมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์สูง 

บริษัทรับสร้างบ้านเหล่านี้จะมีแนวทางการออกแบบ และเทคนิค

การสร้างบ้านท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์ให้ลูกค้าได้บ้านท่ีปลอดภัย 

แข็งแรง สวยงาม และรองรับการอยู่อาศัยในระยะยาวอย่าง

แน่นอน

06



เทคนิคต้ังศาลพระภูมิให้เสริมโชคลาภแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน

ศาลพระภู มิ ถูก ต้ัง ข้ึนตามความเ ช่ือ  และความเคารพต่อ

ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เทวดา เจ้าท่ีเจ้าทาง ซ่ึงผู้ท าพิธีต้ังศาลส่วนใหญ่เป็น

พราหมณ์ ตามศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และการท าพิธีตามความ

เช่ือเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก ทุกอย่างต้องด าเนินการอย่างเป็นข้ัน

เป็นตอน จะท าแบบขอไปทีไม่ได้ ท้ังเร่ืองสถานท่ี พื้นท่ี ทิศทาง 

รวมไปถึงฤกษ์ต่างๆ ท้ังหมดน้ีเพื่ อความเฮง เสริมโชคลาภ และ

เพื่อฮวงจุ้ยในศาสตร์จีน มีเทคนิคหลักๆ ดังนี้

1. เลือกฤกษ์มงคลตามเวลาข้างข้ึนข้างแรม

การเลือกฤกษ์ส าหรับต้ังศาลพระภูมิน้ีต้องไม่ตรงกับวันอัปมงคล 

หรือวันต้องห้าม เพื่อความเป็นสิริมงคล หรืออาจเป็นฤกษ์สะดวก

ตามดวงเจ้าบ้าน ซ่ึงวันข้างข้ึนข้างแรมท่ีเสริมดวงเฮงมีดังน้ี

• ข้ึน 2 ค่า แรม 2 ค่า

• ข้ึน 4 ค่า แรม 4 ค่า

• ข้ึน 6 ค่า แรม 6 ค่า

• ข้ึน 9 ค่า แรม 9 ค่า

• ข้ึน 11 ค่า แรม 11 ค่า

ฤกษ์ต้องห้ามไ ม่ควรใ ช้ เลยคือ ฤกษ์คนจน ฤกษ์โจร  ฤกษ์

นักการเมือง ฤกษ์พระสงฆ์ ซ่ึงฤกษ์เหล่าน้ี คือ 

• วันพฤหัสบดี หรือวันเสาร์ เดือน 1, เดือน 5 และเดือน 9

• วันพุธวันศุกร์ เดือน 2, เดือน 6 และเดือน 10

• วันอังคาร เดือน 3, เดือน 7 และเดือน 11

• วันจันทร์ เดือน 4, เดือน 8 และเดือน 12
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ไม่ว่าการต้ังศาลจะอยู่ในบ้านที่ออกแบบสร้างเอง หรือผ่านบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องค านึงถึงผู้อยู่อาศัยที่จะต้องได้รับความ
สงบร่มเย็นและโชคลาภ ไม่ท าให้เกิดผลสะท้อนกลับแก่เจ้าของบ้าน และวันนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้น าเทคนิคการต้ังศาลพระภูมิ
เพื่อให้เสริมโชคลาภมาฝากกันค่ะ
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2. เลือกสถานท่ีเปิดรับโชคลาภ 

หากสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้านท่ีเช่ียวชาญ และสามารถให้

ค าปรึกษาด้านน้ีได้ ส่วนใหญ่จะไม่นิยมต้ังศาลชิดก าแพงมาก และ

จะเว้นระยะจากก าแพง 1 เมตร

ท้ังน้ีศาลพระภูมิจะต้องไม่อยู่ในระยะใต้เงาของบ้าน เพราะเช่ือว่า

การท่ี มี เงาบ้านบดบังศาลน้ันจะท าให้ มี ส่ิง ช่ัว ร้ายครอบง า

ตลอดเวลา บริเวณท่ีต้ังไม่ควรต้ังอยู่ใกล้ส่ิงอัปมงคล ส่ิงปฏิกูล เช่น 

ถังขยะ ห้องน้า บ่อท้ิง และในหลักของพราหมณ์จะหลีกเล่ียงการ

หันหน้าศาลตรงกับประตูหน้าบ้านและควรยกพื้นท่ีต้ังศาลให้สูง

กว่าระดับพื้นบ้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพท่ีสูงกว่า 

บางบ้านท่ีพื้นท่ีจ ากัดไม่สามารถหาระยะท่ีเหมาะสมได้ อาจจะยก

ศาลข้ึนไปต้ังท่ีดาดฟ้า ซ่ึงดาดฟ้าถือได้ว่าเป็นท่ีซ่ึงเหมาะกับเทพ

อย่างพระพรหม พระนารายณ์

***ตามหลักของฮวงจุ้ย จะเลือกวางในต าแหน่งมุม (มังกรเขียว) 

ของบ้านแล้วหันหน้าศาลมาท่ีประตูร้ัว หลักฮวงจุ้ยจะไม่พิจารณา

เร่ืองทิศในการหันศาล ซ่ึงจะผิดกับหลักของศาสนาพราหมณ์ท่ีเน้น

เร่ืองการหันศาลให้ถูกทิศ

3. เลือกทิศมงคลถูกหลักฮวงจุ้ย

เพื่อความเจริญมีโชคลาภไม่ขาดมือ ทิศปังท่ีสุดและเป็นทิศอันดับ

หน่ึงคือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ทิศ

บูรพาหรือทิศตะวันออก ทิศท่ีสามคือทิศอาคเนย์หรือทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศต้องห้ามในศาสตร์ฮวงจุ้ยคือ ทิศตะวันตก

และทิศใต้

การต้ังศาลพระภูมิจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการต้ังศาลต้ีจูเอ้ีย การ

วางองค์ประกอบ การวางแจกัน กระถางธูป จะต้องไม่ใหญ่จน

ปิดบังหน้าศาล การวางน้าในบริเวณศาลจะต้องวางต าแหน่งหน้า

ศาลเท่าน้ัน ซ่ึงส่วนใหญ่จะนิยมวางเป็นอ่างบัวหรือน้าพุเล็กๆ ห้าม

ท าน้ารอบฐานของศาลพระภูมิ หรือหลังศาลมีท่อน้าท้ิงไหลผ่าน

การต้ังศาลโดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคหลักๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ซ่ึงในปัจจุบันการเสริมโชคลาภโดยต้ังศาลพระภูมิ จะปรับในเร่ือง

ของรูปทรงศาลให้มีความโมเดิร์นมากข้ึน เพื่อให้เข้ากับบ้านหลักท่ี

อยู่อาศัย รวมไปถึงการปรับโดยแต่งไฟ ใช้สี ก็ล้วนแล้วแต่ผสม

หลายศาสตร์ตามความเช่ือและความศรัทธา 

ท้ังน้ีการต้ังศาลไม่ได้เป็นไปเพื่อเติมมุมบ้านให้ดูขลัง แต่เป็นไปเพื่อ

เสริมโชคลาภและแสดงความเคารพต่อสถานท่ี หากเจ้าบ้านยังไม่

ม่ันใจในการใส่ใจดูแล หรือปล่อยปละละเลย

การต้ังศาลอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี
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1. วางแผนระบบกันซึมให้ดีก่อนเร่ิมสร้างดาดฟ้า

แม้มองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าโครงสร้างของบ้านและดาดฟ้าดูแน่น

หนาแข็งแรงดี แต่ความจริงแล้วอาจมีปัญหาน้าร่ัวซึมท่ีสามารถซึม

ผ่านรูพรุนของเน้ือคอนกรีตได้ ดังน้ันเม่ือฝนตกหากบริเวณดาดฟ้า

ไม่ได้ทากันซึมไว้จะท าให้เกิดปัญหาน้าร่ัวซึมผ่านเข้ามาตามรูพรุน

ของคอนกรีตได้

ดังน้ันเม่ือคิดจะท าสร้างบ้านท่ีมีสวนดาดฟ้า ต้องมีการวางแผน

ระบบกันซึมให้ดี เพื่อเตรียมรับมือกับการร่ัวซึมของดาดฟ้า รวมท้ัง

ต้องใช้บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความเช่ียวชาญในการก่อสร้างบ้าน

สไตล์นี้ เพื่ อให้ได้บ้านท่ีมีสวนดาดฟ้าท่ีปลอดภัยและไร้ปัญหา

กวนใจในอนาคต

2. รอยแตกร้าวปัญหาหลักท่ีมาคู่กับดาดฟ้า

ปัญหารอยแตกร้าวท่ีท าให้เกิดการร่ัวซึมบนดาดฟ้าน้ัน เกิดจาก

หลายปัจจัย  เช่น

• ดาดฟ้าต้องปะทะกับลม ฝน แดดจัด ความเย็น หรืออุณหภูมิท่ี

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้พื้นผิวคอนกรีตเกิดการยืดตัว

และหดตัวจนเกิดเป็นรอยร้าวข้ึน

• มีรอยร้าวท่ีเกิดจากการทรุดตัวของอาคาร จากน้าหนักบรรทุก

เกินมาตรฐานอย่างการต้ังแทงค์น้าท่ีมีน้าหนักมากๆ 

• การก่อสร้างหรือต่อเติมดาดฟ้าโดยไม่ได้มาตรฐาน

• การใช้วัสดุยาแนวบริเวณรอยต่อของวัสดุอย่างไม่เหมาะสม 

หรือวัสดุยาแนวไม่มีคุณภาพ เกิดการเส่ือมสภาพ
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ปัญหารั่วซึมส าหรับบ้านที่มีดาดฟ้า ถือเป็นปัญหาคู่มากับบ้านเสมือนเงาตามตัว ยิ่งถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีมาตรฐานการสร้างยิ่งเสี่ยงคูณ
สอง เพราะพื้นดาดฟ้าต้องท าหน้าที่เป็นหลังคาไปในตัวจึงต้องเจอทั้งแดดและฝน ท าให้เกิดปัญหาน้ ารั่วซึมได้ง่าย ซ่ึงสาเหตุมีด้วยกัน
หลายประการ ดังนั้นเรามาท าความเข้าใจถึงปัญหาการซึมและเทคนิคดูแลระบบกันซึมไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้ได้สวนดาดฟ้าสวยๆ 
ปราศจากปัญหารั่วซึมกวนใจ
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ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุให้น้าสามารถไหลซึมผ่าน

ดาดฟ้าเข้ามาภายในตัวบ้านหรืออาคารได้ หากปล่อยท้ิงไว้ไม่รีบ

จัดการซ่อมแซมรอยร้าวเหล่าน้ีก็จะย่ิงขยายตัวเพิ่มมากข้ึนจน

กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในท่ีสุด

ดังน้ันเม่ือมีฝันอยากจะมีสวนดาดฟ้า ต้องปรึกษาวางแผนก่อสร้าง

กับบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีประสบการณ์ด้านสร้างดาดฟ้า และมี

ผลงานท่ีการันตีความเป็นมืออาชีพ เพราะปัญหาเชิงโครงสร้าง

ป้องกันง่าย แต่แก้ไขได้ยาก

3. ดูแลระบบระบายน้าอย่างสม่าเสมอ ลดปัญหาการร่ัวซึม

บางบ้านพบว่าแม้ทากันซึมเอาไว้อย่างดีแล้วแต่ยังเจอปัญหาน้า

ร่ัวซึมได้อีก ให้ลองตรวจสอบรางระบายน้าหรือท่อระบายน้าต่างๆ 

ท่ีอยู่บนดาดฟ้าว่ามีการอุดตันจากส่ิงสกปรก ตะไคร่น้า หรือเศษ

ก่ิงไม้ ใบไม้ท่ีทับถมกันหรือไม่ ซ่ึงดาดฟ้าท่ีอาจไม่ได้ใช้งาน หรือ

ไม่ได้ข้ึนไปตรวจสอบความเรียบร้อยและท าความสะอาดมากนัก 

มักจะเจอการอุดตัน จนท าให้น้าไม่สามารถระบายได้สะดวก

ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุของปัญหาดาดฟ้าร่ัวซึม

4. ใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมให้ถูกประเภท

หากต้องการทาสีกันซึมดาดฟ้า ส่ิงแรกท่ีต้องท าความเข้าใจก่อน 

คือ ระบบกันซึมดาดฟ้าน้ันมีอยู่หลากหลายประเภท ซ่ึงแต่ละ

ประเภทก็มีลักษณะการใช้งาน คุณสมบัติ และความโดดเด่น

แตกต่างกันออกไป แต่คุณสมบัติหลักๆ ท่ีเหมือนกันของ กันซึม

ดาดฟ้า คือสามารถปกปิดรอยแตกร้าวและป้องกันการร่ัวซึมได้

มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อช่วยสมานรอยแตกร้าว และมีท้ังแบบท่ีใช้

ภายในและภายนอกอาคาร แต่ส าหรับบริเวณดาดฟ้าแล้ว ระบบ

กันซึมท่ีเป็นท่ีนิยมมีดังนี้

• ระบบกันซึมดาดฟ้าแบบอะคริลิก : ACRYLIC WATERPROOF มี

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ สามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี 

ช่วยลดปัญหาการขยายตัวของช้ันปูน ทนทานต่อสภาพอากาศ

ท่ีแปรปรวน ทนต่อรังสียูวี อุณหภูมิ และแรงขีดข่วนได้อย่างดี

เย่ียม มีแรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวแทบทุก

ประเภท อีกท้ังยังน้าหนักเบา ไม่เป็นภาระกับโครงสร้าง

• ระบบกันซึมดาดฟ้าแบบโพลียูริเทน : POLYURETHANE โพลี

ยูริเทน หรือ PU เป็นวัสดุกันซึมดาดฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันน้าร่ัวซึมสูงเพราะผลิตมาจากยางสังเคราะห์ มีแรงยึด

เกาะสูงต่อพื้นผิวหลากหลายประเภท มีความยืดหยุ่นและค่าทน

แรงดึงสูง ทนต่อการฉีกขาดและต่อสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยัง

ทนทานต่อน้าและรังสียูวี ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวจากอุณหภูมิ

และสภาพอากาศท่ีรุนแรงได้ จึงเหมาะกับงานกันซึมบริเวณ

ดาดฟ้าอาคารมาก 

• ร ะ บ บ กั น ซึ ม ด า ด ฟ้ า แ บ บ เ ม ม เ บ ร น  :  MEMBRANE 

WATERPROOF เป็นระบบกันซึมดาดฟ้า ท่ีมีประสิทธภิาพสูงไม่

แพ้การกันซึมแบบอ่ืนๆ เพราะลักษณะของการกันซึมรูปแบบนี้

จะเป็นกันซึมแบบแผ่นเมมเบรนท่ีผลิตจากยาง มีความบางแต่

ขนาดค่อนข้างใหญ่ น ามาแปะบนพื้นผิวดาดฟ้าเรียงต่อกัน

อย่างมิดชิด ซ่ึงเป็นวิธติีดต้ังท่ีค่อนข้างง่ายดายและรวดเร็ว 

• ร ะ บ บ กั น ซึ ม ด า ด ฟ้ า แ บ บ บิ ทู มิ นั ส :  BITUMINOUS 

WATERPROOF บิทูมินัส หรือยางมะตอยท่ีเราคุ้นเคยกันดีนี้จะ

มีสารผสมท่ีเรียกกันว่าสารบิทูเมน มีลักษณะเป็นของเหลวก่ึง

แข็ง จึงมีความยืดหยุ่นสูงมาก รวมท้ังมีแรงยึดเกาะสูงกับพื้นผิว

แทบทุกประเภท สามารถใช้ได้ดีแม้กับพื้นท่ีเปียกช้ืน หรือพื้นท่ี

ท่ีมีน้าขัง มีความแข็งแรงทนทานมาก ฉีกขาดยาก สามารถ

ป้องกันการร่ัวซึมได้อย่างดีเย่ียม 

เร่ืองร่ัวซึมเป็นปัญหาท่ีป้องกันง่ายแต่แก้ยาก ดังน้ันหากเรามีฝันท่ี

จะท าสวนดาดฟ้า ให้วางแผนการสร้างไว้ต้ังแต่ต้น เลือกใช้บริการ

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีผลงานด้านนี้โดยตรง จะท าให้สวนดาดฟ้า

ของเราสวยงาม ย่ังยืน ปราศจากปัญหาร่ัวซึมกวนใจในระยะยาว
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มาตรฐานคืออะไร ท าไมจึงส าคัญกับการสร้างบ้าน?

มาตรฐาน คือ ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์เพื่อรับรอง และเทียบในด้าน

ปริมาณและคุณภาพของการสร้างบ้าน โดยเกณฑ์ของความมี

มาตรฐานน้ันต้องเป็นเกณฑ์ท่ีคนท่ัวไปยอมรับ

ส าหรับการก่อสร้างบ้าน ค าว่ามาตรฐาน ถือเป็นส่วนส าคัญ เพราะ

จะมีเร่ืองของงบประมาณเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ

ปริมาณและคุณภาพงาน

มาตรฐานท่ีงานสร้างบ้านควรมี

• มาตรฐานงานโครงสร้าง เป็นมาตรฐานของวัสดุท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง ซ่ึงเป็นตัวก าหนดสเปกวัสดุท่ีใช้ ท้ังคุณภาพของวัสดุท่ี

ต้องผ่าน ม.อ.ก . มีความเหมาะสมกับประเภทงาน พร้อม

ก าหนดคุณสมบัติวัสดุ การใช้ และวิธกีารติดต้ังไว้อย่างชัดเจน

• มาตรฐานสถาปัตยกรรม เป็นการตรวจสอบคุณภาพงาน

สถาปัตยกรรม ซ่ึงต้องท าท้ังก่อน ระหว่าง และภายหลังสร้าง

บ้าน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อก าหนด 

และป้องกันข้อผิดพลาดภายหลัง

ข้ันตอนส าคัญเพื่อสร้างบ้านอย่างมีมาตรฐาน

1. เตรียมพื้นท่ีสร้างบ้าน

เม่ือเลือกแบบบ้านและบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว ข้ันตอนแรกท่ีต้อง

ท าก่อนก่อสร้างบ้านคือการเตรียมพื้นท่ีสร้างบ้าน โดยทีมบริษัทรับ

สร้างบ้านจะเร่ิมลงพื้นท่ีหน้างาน เพื่อด าเนินการต่างๆ ให้พร้อม

ส าหรับการก่อสร้างบ้าน เช่น
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ลงทุนสร้างบ้านทั้งที นอกจากความหวังที่อยากได้บ้านสวยสมบูรณ์ตรงตามแบบ และงบไม่บานปลายแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านมองหา
และอยากให้บ้านของครอบครัวมี คือความปลอดภัยและมาตรฐานงานสร้าง ดังนั้นวันนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จึงขอน าขั้นตอน
ส าคัญเพ่ือการสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานสูง มาแบ่งปัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนสร้างบ้าน
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• ตรวจสอบระดับดินไม่ให้อยู่ในระดับต่าเกินไป

• ตรวจสอบระยะร่นให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ

• ก าหนดจุดกองเก็บอุปกรณ์และวัสดุส าหรับงานก่อสร้าง

• กรณีมีบ้านหลังเก่าอยู่ต้องท าการร้ือถอนออกก่อน 

• หากเป็นท่ีดินเปล่าต้องด าเนินการขอน้า-ไฟฟ้า ช่ัวคราว

2. ก าหนดผังอาคาร

ในข้ันตอนน้ีเกิดข้ึนเม่ือจัดเตรียมพื้นท่ีสร้างบ้านเรียบร้อยแล้ว โดย

การวางผังอาคารจะเป็นการก าหนดต าแหน่งต่างๆ ของเสาเข็ม ซ่ึง

จะอ้างอิงจากแบบบ้านเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง

เข้าใจตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน สถาปนิก วิศวกร และทีม

ก่อสร้าง

3. การลงเสาเข็ม

ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกลงเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะ ซ่ึงท้ัง 2

แบบมีข้อแตกต่างกันคือ

• เสาเข็มตอก เป็นท่ีนิยมเพราะมีความซับซ้อนน้อย ราคาถูกกว่า 

เหมาะส าหรับพื้นท่ีห่างไกลชุมชนหรือบ้านข้างเคียง

• เสาเข็มเจาะ ต้องเทคอนกรีตหล่อเสาหน้างาน ท างานในพื้นท่ี

จ ากัดได้สะดวก แรงส่ันสะเทือนน้อย แต่ราคาสูงกว่า เหมาะกับ

บ้านท่ีมีทางเข้าแคบๆ หรือมีบ้านข้างเคียง

เม่ือเลือกแบบเสาเข็มได้แล้วการขุดเจาะจะด าเนินการตามผังท่ีวาง

ไว้ ซ่ึงต้องมีผู้เช่ียวชาญคอยควบคุมและตรวจสอบความแข็งแรงให้

ตรงตามหลักวิศวกร

4. งานฐานรากและโครงสร้างช้ันล่าง-ช้ันบน

งานโครงสร้างฐานรากประกอบด้วยฐานรากและตอม่อ เม่ือ

ด าเนินงานเสร็จจะต่อด้วยงานโครงสร้างช้ันล่าง ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับ

ส่วนของคาน คานคอดิน เสา พื้น 

ส่วนโครงสร้างช้ันบนจะเก่ียวข้องกับเสา คาน คานหลังคา รวมถึง

การหล่อช้ินส่วนต่างๆ ท้ังบัว กันสาด หรือขอบปูน ซ่ึงแต่ละส่วน

ต้องใช้เวลาให้คอนกรีตเซตตัวก่อน แล้วจึงจะข้ึนโครงหลังคา

นอกจากนี้ยังมีส่วนของงานวางระบบสุขาภิบาล เช่น บ่อพัก ถังเก็บ

น้าใต้ดิน ระบบน้าท้ิง ท่อประปา ซ่ึงจะเป็นการขุดดินเพื่อวางระบบ 

และด าเนินการติดต้ังให้เสร็จสมบูรณ์

5. โครงสร้างบันไดและงานมุงหลังคา

การติดต้ังมุงหลังคา ต้องมุงให้ถูกต้องตามข้ันตอนและเลือกใช้วัสดุ

ท่ีดีเพื่อป้องกันปัญหาร่ัวซึมภายหลัง ขณะเดียวกันยังมีส่วนของ

งานโครงสร้างบันไดท่ีทีมก่อสร้างจะเร่ิมหล่อโครงสร้างบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือติดต้ังบันไดเหล็กแบบท่ีวางไว้

6. งานก่อผนังฉาบปูน

มี 2 ลักษณะ คือ ผนังก่ออิฐโชว์แนว และผนังก่ออิฐฉาบปูน โดย

การก่อผนังควรตรวจสอบว่ามีการเตรียมเหล็กหนวดกุ้งย่ืนออกมา

จากเสา เพื่อยึดระหว่างเสาและผนังบ้าน ป้องกันการร้าวของผนัง

นอกจากนี้ยังมีหลักปฏิบัติเพื่อให้งานผนังมีมาตรฐาน เช่น

• อิฐท่ีก่อผนังต้องชุบน้าจนอ่ิมตัว เพื่อไม่ให้ดูดน้าจากปูนก่อ โดย

ก่อสลับแนวให้ถูกหลักวิชาการ และได้แนวท้ังทางด่ิงและระดับ

• เศษอิฐท่ีก่อไม่เต็มก้อนให้ก่อไว้ริมเสา

• ก่อนฉาบปูนต้องท าความสะอาดผิวและราดน้าให้เปียก 

• ปูนท่ีฉาบผิวเสร็จแล้วมองดูต้องไม่เป็นคล่ืน

7. ฉาบผนังและติดต้ังฝ้าเพดาน

ข้ันตอนน้ีต้องก าหนดความสูงของฝ้าเพดานก่อนฉาบผนังตาม

มาตรฐานและข้ันตอนให้แล้วเสร็จ แล้วจึงท าการติดต้ังฝ้าเพดาน

ส่ิงท่ีลืมไม่ได้คือติดต้ังช่องเซอร์วิส ท่ีจะใช้เปิดเวลาเข้าไปตรวจสอบ

หรือบ ารุงรักษางานระบบต่างๆ

8. งานติดต้ังอุปกรณ์ตกแต่งพื้นผิว ผนัง ประตู-หน้าต่าง

ข้ันตอนน้ีจะเก่ียวข้องกับงานออกแบบภายในด้วย ต้องอาศัยความ

ประณีตของฝีมือช่าง และความเนี้ยบเป็นส าคัญ โดยงานส่วนนี้จะ

เก่ียวข้องกับ วัสดุตกแต่งผนังและพื้น ระบบแสงสว่าง ชุดประตู-

หน้าต่าง งาน Built-in ส่วนต่างๆ อุปกรณ์ครัว และสุขภัณฑ์ห้องน้า

เม่ือข้ันตอนหลักๆ เสร็จส้ินตามล าดับข้างต้น ก็ได้เวลาท่ีต้องท า

ความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อให้พร้อมส าหรับ

การเข้าอยู่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่บ้านท่ีสร้างโดยใช้บริการบริษัทรับสร้าง

บ้านท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ มักไม่พบปัญหาในข้ัน

ตอนท้ายๆ มีการตรวจมาตรฐานการสร้างอย่างละเอียด
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แบบบ้าน Exvanga แบบบ้าน พิมพ์วิไลลักษณ์ แบบบ้าน The Grand Duke

แบบบ้าน RH-CT.2179 แบบบ้าน MC-02 แบบบ้าน TOMU

แบบบ้าน P201 แบบบ้าน The Tuscany แบบบ้าน ST-CS2.01

แบบบ้าน MODISH-B

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


