
บ้าน...เติมเต็มทุกมุมการใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว

Home...filling every corner of the family's life
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• 3 เรื่องควรรู้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกแบบบ้านท่ีเหมาะกับครอบครัว
• นานาสาระเร่ืองควรรู้กับการสร้างบ้าน Classic Style ให้หรูหราน่าอยู่

• เลือกกระเบ้ืองห้องน้ าอย่างไร? ให้ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย
• บ้าน Tropical Style ออกแบบอย่างไร? ให้น่าอยู่ในพื้นท่ีเขตร้อน



1. บ้านที่เป็นสขุ ควรเร่ิมต้นจากท าเลที่ดี

พื้นท่ีปลูกสร้างบ้านน้ันเป็นปัจจัยส าคัญอย่างแรกท่ีจะท าให้คุณ

พิจารณาได้ว่า บ้านท่ีเป็นสุขส าหรับคุณและทุกคนในครอบครัว

ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร ท าเลแถวน้ันห่างไกลชุมชนแค่ไหน

เดินทางเข้า-ออกสะดวกหรือไม่ มีกี่เส้นทาง และสภาพแวดล้อม

ชุมชนรอบข้างเป็นอย่างไร

ส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อคุณภาพชวีิตและความปลอดภัย รวมไปถึง

ความอุ่นใจของทุกคนในบ้าน เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของ

ทุกคนในครอบครัว ยกตัวอย่างเชน่ คุณต้องการสร้างบา้นท่ีหรูหรา 

จึงไปขอค าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรับสร้างบ้าน Luxury ทันที โดยลืม

ไปว่าท าเลท่ีต้ังท่ีจะสร้างบ้านน้ันอยู่ใกล้ชุมชนแออัด ซึ่งบ้านท่ี

ใหญ่โตหรูหราดูจะขัดกับลักษณะของพื้นท่ี ท าให้เสี่ยงต่อการถูก

โจรกรรมได้ด้วย แบบนี้ก็ไม่เหมาะสม

แต่ถ้ากลับกันท าเลพื้นท่ีท่ีคุณจะสร้างบ้านเป็นย่านท่ีสงบ เต็มไป

ด้วยท่ีอยู่อาศัยระดับ Luxury การท่ีคุณจะเลือกแบบบ้านให้ดู

หรูหราก็คงไม่ขัดกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี
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เชื่อว่าการสร้างบ้านและการปลูกบ้านเอง เป็นฝันของใครหลายๆ คน เพราะการได้สร้างบ้านเองตั้งแต่เร่ิมต้นก็คล้ายๆ กับการที่เราบ่ม
เพาะเมล็ดพันธ์ุพืชแล้วคอยเฝ้าดูเมล็ดพันธ์ุน้ันเติบโตทีละน้อย จนกระทั่งกลายเป็นต้นไม้เติบใหญ่ให้ร่มเงา การสร้างบ้านอยู่เองก็ไม่
ต่างกัน การให้บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพเข้ามารับหน้าที่ โดยที่เราเป็นผู้ร่วมวางแผนตั้งแต่ต้น ก็คงจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ผู้เป็นเจ้าของบ้านเสมอ

แม้ว่าการสร้างบ้านเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญเร่ืองการรับสร้างบ้านคอยให้ค าปรึกษาจะเป็นเร่ืองที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ตาม แต่การที่จะ
ตัดสินใจเลือกแบบบ้านให้เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ หากต้องการให้บ้านที่สร้างขึ้น
น้ันเป็นพื้นที่อันอบอุ่นและสร้างความสุขใจให้กับทุกคนในครอบครัวได้ สิ่งที่คุณต้องรู้มีดังน้ี



2. บ้านที่ดี คือบ้านที่มีพื้นที่ส าหรับทุกคน

เรื่องของจ านวนสมาชิกในบ้านเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่อง จะสร้าง

บ้านสักหลังคุณต้องมีการคิด เผื่ อ ถึงพื้ นท่ีส าหรับทุกคนใน

ครอบครัวด้วย ทุกคนจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแบบมี

ความสุขได้ สมาชิกทุกคนก็ควรจะมีพื้นท่ีส าหรับการใช้ชีวิตของ

ตนเอง เรื่องน้ีจะเป็นส่ิงท่ีชว่ยก าหนดแปลนบา้นได้ว่าควรจะมีกี่ชั้น 

การจัดสรรพื้นท่ีใชส้อย การจัดมุมต่างๆ ของบา้นควรเป็นอย่างไร

ในข้อนี้จะเชื่อมโยงกลับไปหาข้อแรกในเรื่องของท าเล เพราะพื้นท่ี

ส าหรับปลูกบ้านในแต่ละจังหวัดก็จะมีข้อจ ากัดแตกต่างกันไป 

อย่างในกรุงเทพฯ พื้นท่ีมีจ ากัด บา้นเรือนจ าเป็นต้องปลูกติดๆ กัน 

ประเด็นนี้แนะน าว่าคุณควรขอค าปรึกษาจากบริษัทรับสร้างบ้าน

กรุงเทพ ถ้ามีสมาชกิในบา้นหลายคน ส่วนใหญ่ก็จะได้รับค าแนะน า

ให้สร้างบา้นเป็นบา้น 2 – 3 ชัน้ เพื่อให้ทุกคนมีพื้นท่ีของตนเอง 

แต่ถ้าขยับออกมาเป็นต่างจังหวัด เช่น ราชบุรี  ท่ีผู้คนยังไม่

หนาแน่น บา้นเรือนยังปลูกห่างกัน เมื่อคุณขอค าปรึกษาจากบริษัท

รับสร้างบา้นราชบุรี ค าแนะน าก็จะแตกต่างกันไป ทางผู้เชี่ยวชาญ

ก็อาจจะแนะน าให้เลือกแบบบ้านชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น ท่ีมีการแบ่ง

พื้นท่ีใชส้อยออกเป็นส่วนๆ ตรงนี้จึงต่างกันไป

3. บ้านที่ไม่เป็นภาระ คือ ที่พักพิงใจของทุกคน

ประการสุดท้ายอย่าลืมพิจารณาเรื่องงบประมาณท่ีคุณพร้อมจะ

จ่ายด้วย เพราะหลายคนจินตนาการถึงบ้านในฝันของตนเองจน

เลยเ ถิดไป  จนลืมไปเลยว่ า ส่ิ ง ท่ี คิดฝันกับงบประมาณท่ีมี

ไม่สอดคล้องกัน เลือกแบบบ้านอย่างหรูหรา และไม่จ ากัดกรอบ

ความต้องการของตนเอง ต้องการตรงไหนก็ให้ผู้เชี่ยวชาญการ

รับสร้างบา้นเพิม่เติมเข้าไปอยู่เรื่อยๆ จนค่าใชจ่้ายเกินงบท่ีต้ังไว้

การท าเช่นน้ีไม่เป็นผลดีกับใครท้ังส้ิน เพราะแทนท่ีบ้านจะเป็น

วิมานอันแสนสุข แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นส่ิงท่ีท าให้ตัวคุณและ

ครอบครัวต้องมีภาระเพิม่ข้ึน

ท้ังหมดน้ีคือ 3 เรื่องควรรู้เพื่อประกอบการพจิารณาเลือกแบบบา้น

ท่ีเหมาะสมกับครอบครัว เรื่องบ้านเป็นการลงทุนใหญ่ หากคุณไม่

แน่ใจว่าควรจะสร้างแบบไหน เลือกแบบบา้นอย่างไรดี แนะน าเลย

ว่าควรให้บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ เพราะ

ผู้เชีย่วชาญจะให้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนท่ีต้องการสร้างบ้าน

เชน่คุณเสมอ และชว่ยให้ฝันคุณเป็นจริงง่ายข้ึน
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เข้าใจภาพรวมของ Classic Style

ก่อนท่ีคุณจะเริ่มต้นเลือกบริษัทรับสร้างบ้านสักแห่งเข้ามาช่วย

สร้างและออกแบบบ้านให้เป็นสไตล์คลาสสิกแบบตะวันตกตามท่ี

คุณต้องการ คุณก็ควรรู้ก่อนว่านิยามหรือภาพรวมของการสร้าง

บ้านแบบ Classic Style น้ันหมายถึงอะไร และบ้านท่ีออกมาจะ

เป็นแนวไหน ซึ่งขอกล่าวในภาพรวมให้คุณได้ทราบกันดังน้ี

การสร้างบ้านแบบ Classic Style น้ันจะเน้นไปท่ีการท าให้บ้าน

ออกมาสวยงามและมีความหรูหราโอ่อ่าระดับ Luxury เน้นไปใน

เรื่องของการประดับประดาตกแต่งสัดส่วนต่างๆ ของบ้านให้เกิด

ความสวยงามและลงตัว ให้ตัวบ้านสามารถท่ีจะสะท้อนและ

บง่บอกถึงฐานะของผู้เป็นเจ้าของบา้นได้อย่างชดัเจน โดยไม่เน้นไป

ในเรื่องประโยชน์ใชส้อยในสัดส่วนต่างๆ ของบา้นมากนัก

ดังน้ันเมื่อคุณต้องการบา้นแนว Classic Luxury ก็จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องเลือกใช้บริการบริษัทท่ีมีประสบการณ์สูงในการรับสร้าง

บา้น Luxury เท่าน้ัน ซึ่งบริษัทท่ีมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจะมี

ความเข้าใจในการสร้างและออกแบบบ้านสไตล์นี้มากกว่าบริษัท

รับสร้างบา้นท่ัวไป
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หลาย ๆ คนที่พอมีก าลังทรัพย์ หากคิดถึงเร่ืองบ้านก็คงไม่ต้องการที่จะไปซ้ือบ้านจัดสรร เพราะส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบบ้านมักไม่ตรง
กับความต้องการในการอยู่อาศัย อีกทั้งยังไม่สามารถปรับแต่งดีไซน์อย่างที่ตนเองหรือสมาชิกในบ้านต้องการได้ น่ันท าให้คนจ านวน
ไม่น้อย เลือกที่จะใช้บริการรับสร้างบ้านจากผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงน่ันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว

การสร้างบ้านเองตั้งแต่เร่ิมต้นน้ัน จะท าให้ได้บ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนในบ้าน มีประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่
ทุกมุม และที่ส าคัญยังมีสไตล์ที่ตรงใจเจ้าของบ้าน โดยเฉพาะเร่ืองของสไตล์ มีคนจ านวนไม่น้อยที่หลงใหลบ้าน Classic Style แต่การ
สร้างบ้านสไตล์น้ียังมีสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเร่ิมลงมือสร้าง
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บ้าน Classic Style เป็นรูปแบบที่กว้างมาก

บา้น Classic Style เสมือนเป็นค าก าหนดนิยามสไตล์ของบา้นแบบ

กว้างๆ เป็นค าเรียกกลางๆ คงพอนึกภาพออกว่าลักษณะบ้านท่ีจะ

สร้างออกมาจะเป็นสถาปัตยกรรมแนวตะวันตก ดูทรงเก่าๆ 

ย้อนยุคนิดๆ แต่ส่ิงท่ีคุณต้องรู้ก็คือค าว่า Classic Style ยังแบ่ง

ความหมายแยกย่ อ ย ใน เ ชิ งยุ คสมั ย ขอ งง านศิ ลปะและ

สถาปัตยกรรมออกไปในอีกหลายแบบ เชน่

Greece-Roman

Renaissance

Baroque

Victorian

ท้ั งหมดน้ี เราสามารถเรียกว่า เ ป็น Classic Style ไ ด้ ท้ั งหมด

ซึ่งแต่ละยุคสมัยอาคารบา้นเรือนจะมีรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรม

ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง คุณจะต้องมีความชัดเจนตรงนี้

ก่อนว่าต้องการบา้นแบบคลาสสิกในยุคสมัยไหน แบบใด

หากไม่แน่ใจก็ลองขอค าปรึกษาบริษัทรบัสร้างบา้นท่ีคุณใชบ้ริการดู

ก็ได้ เมื่อก าหนดตรงนี้ให้ชัดเจนและแคบลงได้ คุณก็จะได้บ้านท่ี

ตรงกับใจต้องการแบบไม่มีพลาด

ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเลือกบริษัทไหน ไม่แน่ใจเรื่องผู้ให้บริการ ก็ลอง

ค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์ หรือเข้ากระทู้ เรื่องรับสร้างบ้าน 

Pantip ดูก็ได้ เชื่อว่าคงจะมีค าแนะน าดีๆ มากมายจะผู้ท่ีเคยใช้

บริการรับสร้างบ้าน Luxury มาให้ข้อมูลกันเพียบ และน่ันคงจะ

เป็นส่ิงท่ีชว่ยให้คุณได้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่ายข้ึน

องค์ประกอบภายในของบ้านสไตล์คลาสสกิ

หลายคนสนใจสร้างบ้านแบบคลาสสิก พอท่ีจะมีภาพของบ้านท่ี

ตนเองต้องการอยู่ในความคิด แต่ทว่าภาพก็ไม่ชดัเจนนัก เนื่องจาก

นึกไปถึงภาพสถาปัตยกรรมภายนอกของบา้นได้ แต่นึกภาพภายใน

ของบ้านสไตล์คลาสสิกไม่ค่อยออก ก็จะขอสรุปภาพภายในบ้าน

แบบคร่าว ๆ ของบา้นสไตล์นี้ให้คุณได้ทราบดังนี้

วัสดุภายในบา้น จะเน้นวัสดุท่ีเป็นธรรมชาติ อย่างพื้นก็จะนิยม

ปูด้วยหินแกรนิต หินอ่อน หรือหินขัด

สัดส่วนห้อง จะให้ความส าคัญไปท่ีขนาดของห้อง ห้องแต่ละ

ห้องภายในบ้านจะมีขนาดใหญ่ ดูกว้าง ฝ้าเพดานจะสูงๆ เพื่อ

เน้นความโอ่อ่าหรูหราของบา้นออกมา

เสาและชอ่งประต ูเสาต่างๆ ของบา้นก็จะเน้นเป็นเสากลมแบบ

ลอยตัว ท าทางเดินให้กว้างๆ ช่องประตูและหน้าต่างจะใช้เป็น

ขนาดใหญ่ เพื่อให้ห้องแลดูโอ่โถง

โทนสี การตกแต่งภายในบ้านจะเน้นไปท่ี Warm Tone เพื่อให้

บา้นแลดูอบอุ่นแต่ก็ไม่ท้ิงความหรูหรา จึงจะใชสี้เป็นสีทอง สีส้ม 

สีแดง และสีครีม

นี่คือสาระน่ารู้เรื่องการสร้างบ้านแบบ Classic Style ท่ีขอน ามา

ฝากทุกคนในครั้ ง น้ี  จะเห็นว่าบ้านแบบคลาสสิกท่ีหรูหราน้ี

มีรายละเอียดเยอะมากท่ีต้องใส่ใจ ดังน้ันจ าเป็นมากท่ีคุณจะต้อง

เลือกใช้บริการบริษัทท่ีมีประสบการณ์สูงในการรับสร้างบ้าน 

Luxury เท่าน้ัน ถึงจะสร้างบา้นออกมาแล้วตรงกับใจ
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ลองมาดูแนวทางการเลือกกระเบื้องห้องน้าจากบริษัทรับสร้างบ้าน

ท่ีเป็นมืออาชีพ ว่าจะเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ท้ังเรื่องความ

สวยงามและความปลอดภัยของผู้อาศัยในบา้น

พิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผูอ้ยู่อาศยั

เริ่มต้นเลยก็ต้องพจิารณาในจุดพื้นฐานกันก่อนว่าสมาชิกในบ้านมี

กี่คน และเป็นใครกันบา้ง สมมุติว่าในครอบครัวของคุณมีสมาชกิใน

บา้นท่ีเป็นคนสูงวัยอยู่มากกว่า 1 คน บา้นก็จ าเป็นต้องมีห้องน้าไว้

ชัน้ล่างเพื่อความสะดวกในการใชช้วีิตของผู้สูงวัย แบบน้ีถ้าเป็นไป

ได้ควรสร้างเป็นบา้นชัน้เดียว โดยอาจจะเพิม่จ านวนห้องน้าชัน้ล่าง

ให้มากกว่า 1 ห้องก็ได้ แต่ละห้องจะเลือกปูกระเบื้องต่างชนิดกันไป

ก็ได้ เพื่อแบง่การใชง้านให้ชดัเจน

เลือกกระเบื้องใหเ้หมาะสมกับการใชง้าน

เมื่อเราก าหนดได้แล้วว่าบ้านจะมีกี่ชั้น ห้องน้าจะมีกี่ห้อง และอยู่

จุดไหนของบ้านบ้าง ต่อมาก็ดูเจาะลงไปเฉพาะส่วนของห้องน้า

โดยตรง ซึ่งพื้นท่ีในห้องน้าตามปกติแล้วจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.พื้นห้องน้า

การเลือกกระเบื้ องท่ีจะน ามาปูพื้นห้องน้าน้ันจะต้องเข้าใจ

จุดส าคัญก่อนว่า พื้นห้องน้าจะแบง่ย่อยออกมาเป็นอีก 2 ส่วน คือ

ส่วนท่ีเปียก เป็นส่วนพื้นท่ีท่ีต้องเจอน้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะท่ีใช้

อาบน้า ดังน้ันกระเบื้องท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นแบบท่ีมีผิวสัมผัส

หยาบ เหยียบไปแล้วจะรู้สึกฝืดเท้าเพื่อป้องกันการลื่นล้ม

ส่วนท่ีแห้ง ในส่วนน้ีจะเลือกปูกระเบื้องแบบใดก็ได้
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ส าหรับการสร้างบ้านแล้วแน่นอนเลยว่าเราจ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุมากมาย เพื่อให้บ้านออกมามีความสวยงามมั่นคงตรงใจ ซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญการรับสร้างบ้านเพื่อขอค าแนะน าการเลือกใช้วัสดุต่างๆ และส่วนหน่ึงที่ส าคัญมาก
และถือเป็นโจทย์ยากในการเลือกมากพอสมควรก็คือ การเลือก “กระเบื้อง” ปูพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ า
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หากว่าคุณจะปูกระเบื้องห้องน้าของผู้สูงอายุโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น

พื้นท่ีในส่วนท่ีเปียกหรือแห้งก็ตาม ให้ปูกระเบื้องแบบผิวสัมผัส

หยาบไว้ท้ังสองส่วนได้เลย จะท าให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

2. ผนังห้องน้า

ส าหรับกระเบื้องผนังน้ันโดยส่วนใหญ่แล้วมักนิยมใช้เป็นกระเบื้อง

เคลือบอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ

เซรามิก

กระเบื้องแก้วหรือโมเสก

เน่ืองจากกระเบื้องท้ัง 2 ชนิดนี้ท าความสะอาดง่ายและไม่นิยม

ปูผนังห้องน้าด้วยกระเบื้องผิวหยาบ เพราะเมื่อใช้งานไปนานวัน 

จะท าให้ห้องน้าเกิดการสะสมเชื้อรา ท าความสะอาดยาก อาจเป็น

แหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้ผู้อยู่อาศัยไม่ปลอดภยัและมีสุขภาพไม่ดีได้

เลือกชนดิของกระเบื้อง

ปัจจุบันกระเบื้องน้ันมีให้เลือกนับสิบชนิด ด้วยเพราะองค์ความรู้

ใหม่ๆ ท าให้มีการพัฒนาชนิดของกระเบื้องแยกออกไปอีกหลาย

แบบ ซึ่งจะขอยก 4 ประเภทท่ีนิยมน ามาเป็นกระเบื้องปูห้องน้า

1. เซรามิก

ข้อดี แข็งแกร่งทนทาน ไม่ดูดซึมน้า ท าความสะอาดง่าย และ

ราคาไม่แพง

ข้อเสีย เมื่ อเปียกน้าผิวสัมผัสมักจะลื่น หากจะเลือกใช้กับ

ห้องน้า จึงต้องเลือกชนิดท่ีเอาไว้ปูพื้นห้องน้าโดยเฉพาะ

2. กระเบื้องแก้วหรือโมเสก

ข้อดี โดดเด่นเรื่องความสวยงาม ผสมผสานสีสันได้หลากหลาย 

มีความทนทานพอสมควร

ข้อเสีย ราคาสูงและไม่เหมาะกับการใชปู้เป็นพื้นห้องน้า นิยมใช้

ปูเป็นผนังมากกว่า

3. กระเบื้อง Porcelain

ข้อดี มีความสวยงาม กันน้าได้ดี และทนต่อการขัดสีต่างๆ ได้ดี 

มีผิวสัมผัสให้เลือกหลายแบบ ใช้ได้ท้ังส่วนท่ีเปียกและแห้งใน

ห้องน้า

ข้อเสีย ราคาสูง เมื่อเทียบกับแบบเซรามิกแล้ว กระเบื้องแบบนี้

ราคาจะสูงกว่าหลายเท่า

4. กระเบื้องดินเผา

ข้อดี แข็งแกร่งทนทาน เหมาะกับการปูพื้นห้องน้าท่ีเหมือนๆ 

กัน ตัวกระเบื้องเองจะน้าซึมผ่านยาก และราคาไม่แพง

ข้อเสีย เกิดตะไคร่น้าง่าย และท าความสะอาดยาก รวมไปถึง

มักจะมีปัญหาเรื่ องรอยต่อจากน้ากัดเซาะท าให้ ต้องคอย

ประสานรอยต่ออยู่เรื่อยๆ

คิดว่าทุกคนคงพอรู้หลักในการเลือกกระเบื้องส าหรับห้องน้ากัน

บา้งแล้ว หากว่าคุณยังลังเลไม่แน่ใจ หรือกังวลเรื่องงบประมาณท่ี

อาจจะบานปลายได้ ก็แนะน าว่าให้ลองขอค าแนะน าเพิ่มเติมจาก

ผู้เชี่ยวชาญในการรับสร้างบ้านราคาถูกได้เลย แล้วคุณจะได้

ค าแนะน าท่ีเหมาะสมในการเลือกกระเบื้องปูห้องน้าแบบเหมาะสม 

ท่ีจะปลอดภัยต่อทุกคนโดยท่ีงบไม่บานปลาย
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ส าหรับสภาพอากาศในเมืองไทยเรา สิ่งที่ดูจะโดดเด่นมากเลยคืออากาศร้อน แต่อากาศร้อนก็มีทั้งร้อนแบบแห้งและร้อนชื้น ซ่ึงใน
เมืองไทยจัดเป็นเขตพื้นที่ร้อนชื้น มีหลายคนก าลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านดีๆ สักแห่ง เข้ามาช่วยสร้างและออกแบบบ้านให้มีรูปแบบ 
Tropical Style อันเป็นสไตล์ของบ้านที่ตรงกับสภาพอากาศของเมืองไทย แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเร่ิมต้นจากจุดไหนดี เราจึงมีค าแนะน า
มาฝาก

ท าความเข้าใจกับบ้านแบบ Tropical Style

ก่อนท่ีจะไปมองหามืออาชีพในการรับสร้างบ้านเข้ามาช่วยสร้าง

และออกแบบบ้าน ก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ท าความเข้าใจกับ

แบบบา้นในสไตล์ Tropical กันก่อน จะได้รู้ว่าสไตล์บ้านแบบนี้คือ

อะไร และเหมาะสมกับคุณหรือไม่ หากเราจะแปลกันตรงตัว 

Tropical ก็มีความหมายถึงเขตร้อนหรือเขตร้อนชื้นกันอยู่แล้ว 

Tropical Style จึงมีความหมายตรงตัวว่าเป็นสไตล์การแต่งบ้าน

แบบท่ีสอดรับกับสภาพอากาศในเขตร้อนชื้นน่ันเอง

ลักษณะส าหรับของการแต่งบ้าน Tropical Style ในปัจจุบันมีการ

ประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัยมากข้ึน และก็เรียกว่าเป็นแบบ 

Modern Tropical Style ซึ่งจะเห็นดีไซน์การสร้างบ้านหรือตกแต่ง

บา้นสไตล์นี้ได้จากบา้นพกัตากอากาศหลายๆ แห่ง หรือตามรีสอรท์

ต่างๆ ก็มีให้เห็นกันอยู่เป็นประจ า

ลักษณะของ Modern Tropical

บ้านสไตล์นี้จะเน้นให้มี  Space พื้นท่ีโปร่งโล่ง  เพื่ อให้ลม

สามารถพัดผ่านได้สะดวก ท าให้เกิดการระบายอากาศและ

ระบายความร้อนออกไป

การออกแบบส่วนใหญ่จะเน้นการผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ 

มีการใชต้้นไม้จริงเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของบ้าน อีกท้ัง

ยังมักจะยึดหลักท าให้บา้นและต้นไม้เป็นหน่ึงเดียวกัน
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การสร้างความสดใสและปลอดโปร่งของบ้าน มักจะมีการ

เลือกใช ้“กระจก” เข้ามาเป็นองค์ประกอบ โดยจะใช้กระจกท า

หน้าท่ีปฏิสัมพนัธ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในและบรรยากาศนอกบา้นให้

มีการเชื่อมต่อกัน ท าให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายแม้อยู่

ภายในบา้น

ส าหรับการจัดโทนสีของบา้นสไตล์ Tropical จะเน้นไปท่ี Earth 

Tone เพื่อให้สัมผัสกับความอบอุ่น และความเป็นธรรมชาติอยู่

เสมอ สีท่ีนิยมใช้ก็จะมีกลุ่มสีเบจ สีเขียว สีโทนธรรมชาติท่ีมา

จากหิน ต้นไม้ ภูเขา ทะเล

ออกแบบอย่างไรถึงจะได้ความเหมาะสมและน่าอยู่

หากคุณต้องการสร้างหรือตกแต่งบ้านให้มีความเป็น Modern 

Tropical Style ในราคาท่ีไม่แพง อย่างแรกต้องเริ่มพิจารณาจาก

ท าเลพื้นท่ีของบ้านก่อน บ้านสไตล์ Modern Tropical มักจะมี

ต้นไม้และธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก

ดังน้ันถ้าพื้นท่ีปลูกบา้นของคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อย่างอยู่ใน

โซนพื้นท่ีราชบุรี ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติ คุณก็จะสามารถ

ออกแบบบ้านสไตล์นี้ได้ไม่ยาก แค่เพียงหามืออาชีพรับสร้างบ้าน

ราชบุรี บอกไอเดียของคุณเท่าน้ันบริษัทรับสร้างบ้านก็จะจัดการ

ออกแบบบา้นตามแบบท่ีคนต้องการให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลย

ถ้าหากว่าพื้นท่ีปลูกบ้านของคุณอยู่ในเขตเมืองท่ีเต็มไปด้วยตึก 

แน่นอนว่าจะให้สัมผัสกับธรรมชาติแบบเน้นๆ เหมือนท าเลท่ี

ต่าง จั งหวั ด น้ันก็อาจจะยากหน่อย  หากจะท าไ ด้ก็ ต้องใช้

งบประมาณมากข้ึนในการซื้อหาต้นไม้และหาส่ิงประดับตกแต่ง

แบบธรรมชาติเข้ามาเติมเต็ม ตรงนี้อาจต้องลองปรึกษาบริษัท

รับสร้างบา้นราคาถูกดู ว่าพอจะมีค าแนะน าอะไรได้บา้งหรือไม่

แต่หลักใหญ่ใจความแล้ว แม้ว่าบา้นคุณจะอยู่ในกรุงเทพฯ แต่อยู่ใน

เขตชานเมืองก็ยังคงสามารถสร้างและปรับแต่งบ้านให้เป็นแบบ 

Tropical Style ไ ด้อยู่ ดี  โดยท าตามวิธี เหล่ านี้ ก็ จะบ้านแบบ 

Tropical Style แบบง่ายๆ และน่าอยู่แล้ว

ตัดเรื่องต้นไม้และธรรมชาติต่างๆ ออกไปก่อน แล้วลองจัด

องค์ประกอบเรื่อง Space พื้นท่ีโปร่งโล่งเข้าไป เน้นให้บ้านมีลม

ธรรมชาติพดัผ่าน 

เน้นเรื่ องการจัดองค์ประกอบแสงจากธรรมชาติ และเติม

องค์ประกอบด้วยระแนงไม้เข้าไปก็ชว่ยได้

การแบ่งสัดส่วนระหว่างภายนอกกับภายในบ้าน ใช้กระจกใส

เข้าชว่ย 

เฟอร์นิเจอร์ลองเน้นใชเ้ป็นแบบธรรมชาติ หรือเน้นโทนสี Earth 

Tone เป็นโต๊ะไม้เน้นสีเน้ือไม้น้าตาลแดง ท่ีน่ังโซฟาก็ใช้เป็น

สีเบจ 

ภายนอกบา้นหากมีพื้นท่ีเหลืออาจเพิ่มการปลูกต้นไม้ จัดสวน 

ขุดบอ่น้าเล็กๆ เพื่อให้ชว่ยปรับอุณหภูมิของบา้นร่วมด้วยก็ได้ 

เหล่านี้เป็นเรื่องราวของบ้านแบบ Tropical Style อีกหน่ึงสไตล์

ของการสร้างบ้านท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน หากคุณสนใจ

ต้องการสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านให้ออกมาสไตล์นี้แบบไม่ต้อง

ยุ่งยาก แนะน าเลยว่าให้ลองขอค าปรึกษาจากบริษัทรับสร้างบ้านท่ี

เป็นมืออาชพี แล้วคุณจะได้สไตล์ Tropical สวยๆ และน่าอยู่อย่าง

ท่ีใจต้องการ
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สแกน QR Code
ข้อมูลแบบบ้านเพิ่มเติม

11 แบบบ้านดีไซน์ยอดนิยม 
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เหมาะกับการวางรากฐานครอบครัว

09

แบบบ้าน Contemporary 10 แบบบ้าน MP HOUSE 03 แบบบ้าน FEB-1

แบบบ้าน RH-CT.702 แบบบ้าน Serene 554 แบบบ้าน STO-203

แบบบ้าน E-201 แบบบ้าน AT-1010 แบบบ้าน Aileen (ธรรมชาติ)

แบบบ้าน NH 859 VIRGO แบบบ้าน BOULEVARD



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพ่ือการสร้างบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

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

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


