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• 5 วิธีลดความร้อน สร้างบรรยากาศบ้านเยน็ท้ังภายในและภายนอก
• ทริคน่ารู้ สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัย

• เคล็ดลับสร้างบ้าน Contemporary Style บ้านร่วมสมัยกล่ินอายอดีต
• 5 มาตรการสร้างบ้านปลอดภัยจากโควิดเม่ือใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน



มาดูกันว่าหากจะลดความร้อนเพื่อสร้างบรรยากาศบ้านให้เย็น

สบายท้ังภายนอกและภายในบา้นน้ันท าได้อย่างไร เพื่อให้อยู่อาศัย

ได้สุขและสบาย

1. ออกแบบบา้นให้มีระบบระบายอากาศได้ดี

การสร้างบา้นเพื่อลดความร้อนควรเริ่มต้นต้ังแต่การออกแบบบ้าน

ท่ีค านึงถึงการป้องกันความร้อน และการระบายอากาศให้ถ่ายเท

ได้อย่างสะดวก โดยออกแบบส่วนต่างๆ ดังนี้

ออกแบบบ้านให้มีช่องเปิดบริเวณใต้หลังคาและหน้าต่างเพื่อ

เปิดรับลมเย็นเข้าบา้น

เมื่อเปิดรับก็ต้องมีชอ่งระบายเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก

เลือกทรงบา้นให้เหมาะสม เชน่ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีมีความ

โปร่งจะสามารถเล่ียงได้ท้ังแดดและลดความร้อน

2. วางผังและต าแหน่งบา้นให้ถูกทิศทาง 

บา้นท่ีมีพื้นท่ีด้านยาววางในต าแหน่งท่ีต้ังฉากกับทิศเหนือจะท าให้

มีช่องเปิดท่ีรับลมเข้าบ้านมากข้ึน รวมท้ังการวางต าแหน่งบ้าน

ในด้านท่ีแคบให้หันไปทางทิศตะวันตกก็จะช่วยลดพื้นท่ีรับแดด

และความร้อนท่ีจะเข้าบา้นได้ ซึ่งในมุมด้านน้ีควรมีช่องเปิดท่ีน้อย

ท่ีสุดเพื่อกันความร้อนเข้าบา้น
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คุณภาพของการอยู่อาศัยภายในบ้าน นอกจากปัจจัยด้านแบบบ้านที่สวยงาม ฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุม และการมีพื้นที่พักผ่อน 
พื้นที่ท ากิจกรรมส าหรับสมาชิกแล้ว เร่ืองของบรรยากาศและอุณหภูมิภายในบ้านที่ท าให้อยู่อาศัยได้อย่างสุขและร่มเย็น ก็ถือว่าส าคัญ
ท าให้บ้านเป็นบ้านส าหรับครอบครัว 

ความร้อนที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับการอยู่อาศัยในบ้าน แน่นอนว่ามาจากสาเหตุหลักอย่างสภาพอากาศของประเทศไทยที่อยู่ใน
พื้นที่เขตร้อนชื้น แต่สาเหตุรองที่แฝงอยู่คือ การออกแบบสร้างบ้านที่ไม่มีช่องเปิด ช่องระบายอากาศ ใช้วัสดุสร้างไม่เหมาะสม ไม่ช่วย
สะท้อนหรือป้องกันความร้อน รวมทั้งการวางต าแหน่งบ้านในทิศทางที่รับแดดและความร้อนโดยตรง



3. เลือกใชส้ีทาบา้นชว่ยลดความร้อน

สีทาบา้นมีหลายแบบ หลายประเภท และหลายเฉดสี การเลือกใช้

ให้เหมาะสมควรดูท่ีคุณสมบติัของสีแต่ละประเภท

อย่างสีท่ี ใช้ช่วยลดความร้อนควรเลือกใช้โทนสีอ่อนส าหรับ

ทาภายนอกอาคาร เพราะโทนสีอ่อนช่วยสะท้อนความร้อนได้

อย่างดี และยังสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้อีกด้วย

ส่วนภายในบ้านก็ควรเลือกสีอ่อนท่ีเป็นโทนเย็นทาท้ังบริเวณ

เพดาน ผนังห้อง อย่างสีฟ้า สีครีม สีเทาอ่อน ซึ่งเป็นสีท่ีมีอิทธิพล

ต่ออารมณ์ความรู้สึกผู้อยู่อาศัย ยามเมื่อมองเห็นจะให้ความรู้สึก

เย็นและสงบ

4. ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและสร้างความร่มรื่น

ในอาณาบริเวณรอบบา้นควรมีต้นไม้ใหญ่และพื้นท่ีสีเขียว จะช่วย

สร้างบรรยากาศท่ีน่าอยู่ได้อย่างดี 

โดยร่มเงาต้นไม้ใหญ่เป็นเหมือนเกราะกันความร้อนชว่ยดูดซับและ

กรองความร้อนท่ีจะเข้าสู่บ้าน ส่วนพื้นท่ีสีเขียวและสวนสวยๆ

จะชว่ยสร้างบรรยากาศบา้นให้ดูร่มรื่น ร่มเย็น และสดชื่น 

ยามเมื่อสมาชกิใชพ้ื้นท่ีเพื่อพกัผ่อนจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย 

หรือเมื่อคนภายนอกมองเข้ามาก็สะท้อนให้เห็นแต่ความเย็นสบาย

แต่การปลูกต้นไม้ใหญ่และการมีพื้นท่ีสวนในบริเวณบ้านควรมีการ

ดูแลตัดเล็มกิ่งไม้ส่วนเกินและท าความสะอาดเศษใบไม้ต่างๆ

ให้สะอาดอยู่เสมอ และท่ีส าคัญต้นไม้น้ันต้องไม่อยู่ในทิศทางท่ีบัง

ลมท่ีพดัผ่านเข้าบา้น

5. ใชว้ัสดุท่ีมีคุณสมบตัิป้องกันและลดความร้อน

วัสดุมุงหลังคาควรเลือกใชเ้ป็นสีอ่อนเพื่อสะท้อนและลดการดูดซับ

แสง ส่วนพื้นท่ีใต้หลังคานอกจากจะมีช่องเปิดแล้ว ควรเพิ่มฉนวน

กันความร้อนเข้าไปด้วย

โดยฉนวนกันความร้อนมีหลายแบบ หลายประเภท เช่น ฉนวน

ใยแก้ว อลูมิเนียมฟอยล์ ไม้อัด นอกจากนี้ยังมีวัสดุท่ีเป็นเหมือน

ฉนวนกันความร้อนจากธรรมชาติอย่างไม้เถา ไม้เลื้ อยท่ีช่วย

ปกคลุมหลังคาและผนังบ้าน รวมถึงระแนงไม้ท่ีช่วยป้องกันและ

กรองความร้อนได้อีกชัน้หน่ึง

การหาวิธีช่วยลดความร้อนให้บ้านอย่างครอบคลุม ท้ังจากการ

ออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และการตกแต่งเสริมด้วยร่มเงาต้นไม้

ใหญ่หรือพื้นท่ีสีเขียว จะท าให้บา้นน้ันห่างไกลจากความร้อน ไม่ว่า

จะเป็นพื้นท่ีในบา้นหรือนอกบา้น ชว่ยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิต

ในชว่งเวลาพกัผ่อนได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตาม
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บ้านโมเดิร์นตอบโจทย์ด้วยการใชง้านพื้นที่

ลักษณะเด่นของบา้นสไตล์โมเดิร์นท่ีได้รับความนิยมอย่างมากน้ัน 

ถือเป็นสไตล์บ้านท่ีมีความเรียบง่าย สวยงาม แต่ก็ยังแฝงไปด้วย

ความทันสมัย 

ขณะเดียวกันการออกแบบก่อสร้างจะลดทอนรูปแบบท่ีซับซ้อนลง 

โดยเน้นรูปทรงเรขาคณิตช่วยให้บ้านดูเป็นสัดส่วน สามารถใช้

ประโยชน์พื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด

บ้านโมเดิร์นให้ความส าคัญกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และให้

ความส าคัญกับธรรมชาติของวัสดุและโครงสร้างมากกว่าการ

ประดับตกแต่งท่ีเกินความจ าเป็น 
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หากถามถึงแบบบ้านที่ผู้คนนิยมสร้าง ผลลัพธ์อันดับต้นๆ มักเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น ด้วยลักษณะที่ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
เรียบแต่สวยงามและให้ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย 

การสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นให้ได้บ้านสร้างเสร็จ เป็นไปอย่างที่สมาชิกต้องการ เจ้าของบ้านต้องค านึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง และต้อง
วางแผนอย่างไร วันน้ีเรามีทริคน่ารู้ สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัย มาฝากกัน
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ทริคสร้างบา้นสไตล์โมเดิร์นให้ตอบโจทย์

1. เลือกแบบบา้นให้เข้ากับสภาพอากาศ

ปัจจัยด้านอากาศของประเทศในเขตร้อนอย่างเมืองไทย ท าให้การ

ออกแบบบ้านโมเดิร์นเน้นการยกเพดานสูง มีหน้าต่าง ช่องลม

ชอ่งเปิด อยู่ท่ัวบริเวณบา้น 

การมีชอ่งเปิดในการออกแบบบ้านจะช่วยระบายอากาศให้ถ่ายเท

สะดวกท้ังจากภายนอกเข้าบ้าน และจากภายในออกนอกบ้าน

จะช่วยลดความร้อนภายในบ้าน ท าให้บรรยากาศการอยู่อาศัย

เป็นไปอย่างสุขสบาย ไม่อึดอัดหรืออุดอู้เกินไป

2. วางต าแหน่งบา้นเหมาะสมรับลมรับแสงธรรมชาติ

แม้เมืองไทยจะอยู่ในโซนพื้นท่ีเขตร้อน แต่ก็ยังมีลมธรรมชาติท่ีชว่ย

ระบายความร้อนให้ตัวบา้นได้ 

ดังน้ันการออกแบบบ้านควรค านึงถึงต าแหน่งจัดวางบ้านให้หันสู่

ทิศทางลมเพื่อรับลมเข้าบ้านอย่างท่ัวถึง ขณะเดียวกันก็ควรวาง

ต าแหน่งห้องต่างๆ ให้สัมพนัธ์กับทิศทางแดด จะชว่ยให้บรรยากาศ

บา้นดูน่าอยู่ และสมาชกิใชพ้ื้นท่ีได้เต็มท่ี

3. เลือกวัสดุสร้างบา้นท่ีมีคุณสมบติัโดดเด่น

การสร้างบา้นมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้บา้นน้ันน่าอยู่ เช่น การเลือก

วัสดุท่ีจะใช้สร้างบ้านควรมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีคุณสมบัติ

ท่ีตรงกับวัตถุประสงค์การใชง้าน 

หากต้องการให้บ้านเย็นควรใช้ผนังก่ออิฐหรือวัสดุท าผนังท่ีมี

คุณสมบัติใช้เวลาถ่ายเทความร้อนนาน หรือเลือกสีทาบ้านท่ีมี

คุณสมบติัไม่ท้ิงคราบ ท าความสะอาดได้ง่าย

4. แบบบา้นควรค านึงถึงไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยมาก่อน

หลายคนอาจชื่นชอบแบบบ้านจากรีวิวในนิตยสารบ้านหรือ

เว็บไซต์ตกแต่งบา้น เมื่อรู้สึกชอบก็อาจน าแบบน้ันเป็น reference 

ส าหรับการออกแบบบ้านท่ีตนเองจะสร้าง การใช้วิธีนี้อาจท าให้

บ้านท่ีสร้างไม่ตรงตามความต้องการตามไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย 

ส่งผลให้บา้นไม่ตอบโจทย์การใชช้วีิตของแต่ละคนเท่าไรนัก

ดังน้ันหากจะสร้างบ้านท้ังทีควรสร้างจากไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัย 

พร้อมหาจุดกึ่งกลางของการออกแบบเพื่อให้ตอบรับความต้องการ

ผู้อยู่อาศัยทุกคนมากท่ีสุด

5. มีพื้นท่ีสีเขียวไว้พกัผ่อนและชว่ยกันความร้อน

ส่ิงท่ีท าให้บา้นน่าอยู่ มีชวีิตชวีา นอกจากสมาชกิท่ีอยู่อาศัยช่วยกัน

สร้างสีสันบรรยากาศแล้ว พื้นท่ีสวน ต้นไม้ใหญ่ และเสียงธรรมชาติ

ก็มีส่วนท าให้บ้านน้ันมีชีวิตชีวา มีมุมให้สมาชิกได้น่ังผ่อนคลาย

หรือพักผ่อนร่วมกันได้ ท่ีส าคัญพื้นท่ีสวนท่ีมีต้นไม้ใหญ่จะเป็น

เหมือนเกราะชว่ยกันความร้อนได้อย่างดี ท าให้บา้นเย็นและร่มรื่น

บา้นสไตล์โมเดิร์นเป็นแบบบ้านท่ีตอบโจทย์เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ 

ด้วยแบบท่ีเอ้ือกบัสภาพอากาศ การก่อสร้างไม่ยุ่งยาก และสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า แต่การเลือกแบบบ้านควรท าโดยน าข้อมูล

ของผู้อยู่อาศัยและความต้องการท่ีแต่ละคนอยากได้ปรึกษาทีม

ออกแบบมืออาชีพ เพื่อให้ได้บ้านท่ีน่าอยู่ส าหรับทุกคนอย่าง

แท้จริง
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บ้าน Contemporary Style เอกลักษณค์วามร่วมสมัย

การตกแต่งบ้านตามสไตล์  Contemporary เ ป็นรูปแบบการ

ผสมผสานแนวทางการตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นและคลาสสิคเข้าไว้

ด้วยกันอย่างลงตัว 

ความโดดเด่นของบา้นสไตล์นี้จะเน้นท่ีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า

เน้นความหรูหราเกินจ าเป็น ท าให้บ้านสามารถตอบรับการใช้ชีวิต

ผู้อาศัยอย่างครอบคลุม

ส่วนบรรยากาศบา้นมีความร่วมสมัยของกล่ินอายอดีตและปัจจุบัน 

ให้ความรู้สึกมีชวีิตชวีาและไม่น่าเบื่อ สามารถอยู่อาศัยได้ยาวนาน

ในทุกยุคทุกสมัย
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ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบบ้านบรรยากาศอบอุ่นมีชีวิตชีวาและอบอวลด้วยกลิ่นอายของความเป็นอดีตท่ามกลางการออกแบบบ้านที่ดูทันสมัย 
แน่นอนว่า Contemporary Style ดูจะเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

แต่การสร้างบ้าน Contemporary Style มีรายละเอียดมากมาย กว่าที่จะได้บ้านสวยตรงปกตรงแบบที่เจ้าของบ้านต้องการสักหลัง 
ต้องเตรียมความพร้อมและค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ซ่ึงจะมีอะไรบ้างน้ันมาดูกัน
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ลักษณะเด่นบ้านร่วมสมัย Contemporary Style

1. เน้นการออกแบบเรียบง่าย

การออกแบบบ้านสไตล์ Contemporary มีการออกแบบเรียบง่าย 

ประยุกต์รูปทรงเรขาคณิตมาใช้อย่างทรงสี่เหลี่ยม วงกลม และ

เส้นสายมาออกแบบ 

ท าให้การก่อสร้างไม่ยากและไม่มีความซับซ้อนมากนัก ส่งผลให้

ตัวบ้านมีพื้นท่ีมากข้ึนและถูกใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เรียกว่าการ

ออกแบบบ้านนี้จะเน้นท่ีไลฟ์สไตล์คนอาศัยเพื่อการใช้งานจริง

มากกว่าการตกแต่งหรูหราเกินไป

2. เน้นความเป็นธรรมชาติของการออกแบบและวัสดุ

บา้นสไตล์น้ีมักมีการน าวัสดุธรรมชาติอย่าง ไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้จริง

หรือไม้เทียมมาใช้ตกแต่ง ท้ังใช้เป็นส่วนประกอบตัวบ้านและ

เฟอร์นิเจอร์ 

ท าให้บ้านมีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติเข้าไปอย่างลงตัว 

สร้างบรรยากาศของความมีชีวิตชีวาและเป็นกันเอง เสริมให้การ

อยู่อาศัยเต็มไปด้วยความอบอุ่น

3. เน้นโทนสีสบายตา

การออกแบบและตกแต่งบา้นสไตล์น้ีส่วนใหญ่มักใช้สีโทนเดียวกัน

คลุมท้ังหลัง หรือเน้นเป็นสีโทนอ่อนๆ สว่างๆ แล้วตัดเส้นสายด้วย

สีเข้ม 

ตัวอย่างสีท่ีนิยมใช้ เช่น สีขาว สีครีม สีเทา และสีน้าตาล หรือ

สีเอิร์ธโทน ท าให้บ้านโดยรวมดูเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสบายตา

สบายใจ สร้างบรรยากาศของความอบอุ่นท่ีอบอวลท่ัวทุกมุมบา้น

4. เน้นทรงหลังคาท่ีสอดรับกับตัวบา้น  

การออกแบบบ้านสไตล์ Contemporary มีความใกล้เคียงกับบ้าน

สไตล์โมเดิร์น แต่ก็ยังมีส่ิงท่ีท าให้บ้าน 2 สไตล์นี้แตกต่างกันอย่าง

ชดัเจนคือ ทรงหลังคาท่ีใช ้

โดยบ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลั งคาเป็นทรง

เรียบแบน ขณะท่ีบ้านสไตล์ Contemporary มักใช้หลังคาทรง

ป้ันหยาหรือทรงจ่ัว ท าให้ตัวบ้านมีความละมุนอบอุ่น ไม่ดูแข็ง

กระด้างจนเกินไป

5. เน้นบรรยากาศท่ีรายล้อมด้วยธรรมชาติ

มากกว่าความอบอุ่นและผ่อนคลายท่ีได้จากตัวบ้านแล้ว ส าหรับ

การตกแต่งบ้านสไตล์ Contemporary ให้ได้บรรยากาศน่าอยู่มาก

ยิ่งข้ึน มักมีการเสริมส่วนของสวนรอบบา้นท่ีตกแต่งด้วยต้นไม้เขียว

ขจี และดอกไม้แต่งแต้มสีสัน

โดยธรรมชาติจะช่วยเสริมให้ ตัวบ้านดูโดเด่นไปพร้อมๆ กับ

บรรยากาศโดยรวมท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง สร้างความน่าพักน่าอาศัย  

มองจากภายนอกก็ยังน่ามอง ให้ความสดชื่นมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะอยู่

มุมไหนก็ผ่อนคลายท่ัวทุกมุม

การสร้างบ้านโดยเลือกบ้าน Contemporary Style ถือเป็นแบบ

บา้นท่ีได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ไม่แพแ้บบบา้นสไตล์อ่ืนๆ 

ดังน้ันหากการสร้างบ้านเป็นไปโดยเจ้าของบ้านได้ค านึงถึง

ส่วนประกอบต่างๆ และจุดเด่นของสไตล์น้ีท่ีบา้นต้องมีแล้ว พร้อม

ประยุกต์กับความต้องการของสมาชกิ ก็ควรบอกความต้องการกับ

ผู้ออกแบบอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้บ้านท่ีมีสไตล์ตามต้องการและ

ฟังก์ชนัครบตามการใชง้าน 

ท่ีส าคัญควรเลือกทีมสร้างบ้านท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และ

เชี่ยวชาญการสร้างบ้านสไตล์นี้  จะช่วยให้ได้บ้านสวยตรงปก

และอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบายท้ังปัจจุบนัและในอนาคต
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5 มาตรการสร้างบ้านปลอดภัยจากโควิดเมื่อใชบ้ริษัทรับสร้างบ้าน

ความได้เปรียบของผู้ท่ีใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านคือความครบ

และจบในท่ีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสร้างบ้าน หรือบริการ

เสริม โดยทางบริษัทให้ความส าคัญกับความปลอดภัยท้ังกับเจ้าของ

บา้นเองและทีมงานทุกคนด้วยการด าเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ฉีดพน่ท าน ายาฆ่าเชื้อ

โดยบริษัทรับสร้างบา้นมีการวางมาตรการเพื่อร่วมลดและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการท าความสะอาดพร้อมฉีดพน่

น้ายาฆ่าเชื้อไวรัสภายในพื้นท่ีและรอบบริเวณของตัวท่ีต้ังบริษัท 

เพื่อความปลอดภัยเมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อวางแผนในการสร้างบา้น
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เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกคร้ังและดูจะส่งผลกระทบยาวนานกว่าที่ผ่านๆ มา ท าให้โปรเจคสร้างบ้านของหลายคน
ต้องชะงัก ด้วยเหตุผลต่างๆ ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะดอกเบี้ยเงินกู้ ความยาวนานของการแพร่ระบาด รวมถึงมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยส าหรับขั้นตอนการก่อสร้าง

เพื่อให้เจ้าของบ้านมั่นใจและวางใจในความปลอดภัย เหล่าบริษัทรับสร้างบ้านต่างๆ จึงมีมาตรการส าคัญๆ ต่างๆ เพ่ือรักษามาตรฐาน
งานสร้างให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุด จะมีอะไรบ้าง ลองไปดูกัน
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2. สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง

ทางบริษัทรับสร้างบา้นมักเคร่งครัดกับการก าหนดให้พนักงานและ

ทีมงานก่อสร้างสวมหน้ากากอนามัย พร้อมการเว้นระยะห่าง ลด

การล้อมวงใกล้ชดิกัน และใชเ้จลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือท้ัง

ในโซนออฟฟิศและไซต์งาน

3. จัดให้มีจุดคัดกรอง

มีการจัดต้ังจุดคัดครองไว้บริเวณประตูเข้าออฟฟิศและไซต์งาน

ทุกจุด พร้อมท้ังห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน หรือมีภาวะ

สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการระบาดของไวรัส หรือผู้ท่ีมีไข้สูงเกิน 

37.5 อาศาเซลเซียส เข้าพื้นท่ีโครงการโดยเด็ดขาด

4. เพิม่ความถ่ีในการท าความสะอาดฆ่าเชื้อจุดสัมผัสเสี่ยงต่างๆ

โดยทางบริษัทจะมีการจัดให้เพิ่มรอบการท าความสะอาดและ

ฆ่าเชื้อบริเวณจุดเส่ียงต่างๆ ภายในอาคารอย่างท่ัวถึงและถ่ีข้ึน

ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลิฟต์โดยสาร ราวบนัได มือจับประตู และพื้นท่ี

บริเวณห้องน้าเพื่อลดความเสี่ยง

5. ก าหนดให้ทีมงานปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

โดยก าหนดให้พนักงาน ทีมช่าง วิศวกร สถาปนิก เซลล์ คนงาน

ก่อสร้างและผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับงานสร้างบ้านให้ปฏิบัติตนตาม

แนวทางป้องกันตนเองของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

หากพบผู้มีอาการต้องสงสัยมีการติดตามอาการอยา่งเคร่งครัด โดย

รีบตรวจรักษาอาการกับแพทย์ กักตัว และงดการใกล้ชิดกับ

ผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

โดยการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 ท่ีบริษัทรับสร้างบา้นใชน้ั้นจะช่วยให้ผู้ก าลังจะสร้างบ้าน

อุ่นใจในความปลอดภัย รวมท้ังทีมงานผู้ปฏิบัติงานเองก็มั่นใจใน

การให้บริการ 

เพื่อให้ได้บา้นท่ีปลอดภัยมีมาตรฐานงานสร้างท่ีถูกหลักสากล และ

มีมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยท่ีถูกต้องตามแนวทางของ

กรมควบคุมโรค
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11 แบบบ้านสวย
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โดดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว

09

แบบบ้าน Contemporary 18 แบบบ้าน STC-201 แบบบ้าน EMPEROR

แบบบ้าน Luxury Home 08 แบบบ้าน พรรณอร แบบบ้าน G-210
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