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จัดท ำโดย

สมำคมธุรกิจรบัสรำ้งบ้ำน

ทริคบริหำรงำนสร้ำงให้ได้บำ้นที่ตอบโจทย์

งบเท่ำไร? ส ำหรับบ้ำนหลังแรก

กระจกเสริมลุค เลือกแบบไหน? ไม่ร้อนและลงตัวกับแบบบ้ำน

เทคนิคเตรียมพื้นที่ก่อนสรำ้งบ้ำน ลดปัญหำดินทรุดและปลวก

สนับสนุนโดย

บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้ำ บิวท์ จ ำกัด

House Design Improves
Quality of Life

บ้ำน...เพื่อคุณภำพชีวติที่ดี
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การคุมงานสรา้งบา้นเอง มีรายละเอียดที่ต่างจากการซื้อบ้านโครงการหรือบ้านส าเร็จที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ดังนั้นหากจะ

สรา้งบา้นสักหลัง สิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับเจ้าของบ้านมือใหม่ คือการบริหารจัดการงานสร้างอย่างมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน 

ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งกับตัวเจ้าของบา้นเองและทีมงาน เพื่อให้งานสรา้งด าเนินไปอย่างราบรื่น ได้บา้นตรงเวลาและตรงปก
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เทคนิคคุมงำนสร้ำงให้ได้บ้ำนตำมแบบ

1. ชัดเจนในควำมต้องกำร 

ส่ิงแรกท่ีเจ้าของบ้านควรท าก่อนบริหารงานสร้างอ่ืนๆ คือการ

ส ารวจความต้องการของสมาชกิผู้อยู่อาศัย พร้อมกับสรุปรวบรวม

ความต้องการต่างๆ ท่ีสามารถเป็นไปได้ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ

เลือกแบบบา้น หรือออกแบบบา้นท่ีตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ 

มากท่ีสุด 

2. รู้พ้ืนฐำนเรื่องงำนสร้ำง

ก่อนลงมือท าอะไรการได้ท าความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องน้ันๆ 

จะช่วยให้การด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 

รวมท้ังหากเจ้าของบา้นเองมคีวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์สร้างบา้น 

และข้ันตอนต่างๆ ของงานสร้างก็จะช่วยให้เข้าใจการท างาน 

สามารถวางแผนงานต่างๆ ได้ดีข้ึน และคุยกับคนท างานได้เข้าใจ

ตรงกันมากข้ึน



3. วำงแผนจัดกำรงำนทั้งหมดอย่ำงรอบด้ำน

จะเริ่ มสร้างบ้าน ท้ังที  เ จ้าของบ้านต้องรวมส่ิงส าคัญต่างๆ

ท่ีเกี่ยวกับงานสร้าง และเกี่ยวกับบ้านมาไว้อย่างละเอียด เพื่อ

ประกอบการวางแผนงานว่าควรท าอะไรก่อน-หลัง จะท าให้การ

เริ่มต้นสร้างบ้านมีทิศทางท่ีชัดเจน ท่ีส าคัญคือเจ้าของบ้านเห็น

ภาพรวมท้ังหมดพร้อมวางแผนอย่างเป็นข้ันตอนแล้ว จะช่วยตัด

ความคิดท่ีว่าการสร้างบา้นเป็นเรื่องยากออกไปได้

4. รู้เรื่องเกี่ยวกับวัสดุสร้ำงบ้ำน

ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ส าหรับการบริหารจัดการงานสร้างบ้านคือการเช็ก

ราคาวัสดุในตลาด เพื่อให้เจ้าของบา้นสามารถวางแผนเลือกใชว้ัสดุ

ท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพตามท่ีต้องการ ราคาสมเหตุสมผล 

รวมท้ังยังต้องเข้ากับแบบบ้านท่ีเลือก เพื่อให้เวลาท่ีคุยกับทีม

ออกแบบหรือช่าง เจ้าของบ้านสามารถเสนอความคิดเห็นและ

ความต้องการของตัวเองเกี่ยวกับวัสดุกับทีมได้

5. ครบทุกเรื่องสร้ำงบ้ำนด้วยบริกำรจำกบริษัทรับสร้ำงบ้ำน

งานสร้างบ้านท่ีมีผู้ช่วยท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และมีทีมท างาน

ครบครันต้ังแต่สถาปนิก วิศวกร ช่างฝีมือ รวมถึงคนด าเนินการ

เรื่องเอกสารต่างๆ จะช่วยผ่อนแรงเจ้าของบ้านไปได้มาก และ

ท่ีส าคัญคือลดความเส่ียงการถูกโกงและท้ิงงาน เพราะบริษัท

รับสร้างบา้นส่วนใหญ่มีท่ีอยู่ออฟฟิศเป็นหลักแหล่ง มีผลงานการ

สร้างท่ีตรวจสอบได้ ดังน้ันหากเกิดปัญหาไม่ว่าระหว่างการสร้าง 

หรือหลังสร้างก็สามารถแจ้งเรื่องและติดตามงานได้ทันที

6. ควบคุมเรื่องเวลำและแบบบ้ำน

เมื่อตกลงเลือกแบบบา้น วัสดุสร้างบ้าน และแผนการท างานสร้าง

ทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ในข้ันตอนของการสร้างบ้าน 

เจ้าของบา้นควรปล่อยให้ทีมสร้างด าเนินการตามข้ันตอนและตาม

แบบบ้านท่ีวางไว้ แล้วคอยตรวจผลงานเป็นระยะๆ ซึ่งบริษัท

รับสร้างบา้นจะมีข้ันตอนการส่งมอบงานแต่ละส่วนไว้เมื่องานแล้ว

เสร็จ ส่ิงส าคัญคือเมื่อตรวจงานแล้วมีปัญหาหรือไม่พอใจให้แจ้ง

แก้ไขตามแบบ ไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนแบบไปจากเดิม เพราะจะ

ท าให้งานสร้างหยุดชะงัก และเสียค่าใชจ้่ายบานปลาย

7. ตรวจสอบงำนสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง

โดยส่วนใหญ่ทีมงานสร้างบ้านจะมีรายงานผลการด าเนินงาน

แต่ละข้ันตอนตามเวลาท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เจ้าของบ้านตรวจรับ

งาน ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถติดตามงานสร้างจากแผนการสร้าง 

และผลการสร้างแต่ละข้ันตอนได้ และควรตรวจสอบทุกๆ ข้ันตอน 

ไม่ปล่อยปละละเลย เพราะหากมีปัญหาในข้ันตอนน้ันๆ แต่เจ้าของ

บ้านไม่ได้ตรวจสอบอย่างดี จะท าให้การแก้ปัญหาในภายหลัง

เป็นไปได้ยาก และเสียงบเพิม่ข้ึนจากท่ีวางแผนไว้

การบริหารงานสร้างบ้านเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย

ท้ังบริษัทรับสร้างบ้าน ทีมสร้างบ้าน และตัวเจ้าของบ้านเอง หาก

เจ้าของบา้นมีส่วนร่วมกับการสร้างทุกข้ันตอนและได้ลงมือ ลงแรง

บริหารจัดการและตัดสินใจแต่ละส่วนต้ังแต่เริ่มจนจบ เมื่อบ้าน

สร้างเสร็จนอกจากความภูมิใจท่ีมีส่วนในการสร้างแล้ว ยังมีความ

ทรงจ าท่ีได้จากบ้านน้ันๆ เพราะได้มีประสบการณ์ร่วมในการ

ออกแบบและติดตามการสร้างมาทุกข้ันตอน
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เตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นสร้ำงบ้ำน

เจ้าของบ้านท่ีอยากสร้างบ้านอยู่อาศัยเอง สิ่งท่ีต้องมีคือท่ีดิน 

และงบสร้าง ส าหรับผู้ท่ีมีท่ีดินพร้อมสร้างอยู่แล้วก็หมดปัญหาเรื่อง

การหาซื้อท่ีดินและการจัดเตรียมท่ีดินไปได้ ดังนั้นงบประมาณท่ี

ต้องมีจึงเป็นเรื่องของงานสร้าง

แต่ส าหรับผู้ท่ียังไม่มีท่ีดิน อาจต้องเตรียมงบเผื่อไว้ส าหรับค่าท่ีดิน

และค่าปรับพื้นท่ีก่อนก่อสร้างด้วย โดยในท่ีนี้เราจะมาส ารวจ

งบประมาณในกรณีท่ีเจ้าของบา้นมีท่ีดินพร้อมสร้างอยู่แล้ว

สูตรกำรค ำนวณงบสร้ำงบ้ำน 

งบประมาณก่อสร้างบา้น = 

พื้นท่ีใชส้อย × ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร

เจ้าของบ้านสามารถเช็กราคาประเมินค่าก่อสร้างได้จากตาราง

ท่ีก าหนดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กร

สาธารณะประโยชน์) 

โดยราคาประเมินนี้ประกอบไปด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง (ส าหรับงาน

ส่วนของโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบ

อาคาร) ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ัวไปในการก่อสร้าง แต่ไม่

รวมส่วนของค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน หรือค่าบริการอ่ืนๆ

ท่ีเป็นไปตามแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทรับสร้างบา้น

ท่ีส าคัญราคาประเมินของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศ

ไทย เป็นราคาส าหรับงานก่อสร้างท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเท่าน้ัน ส่วนพื้นท่ีต่างจังหวัดจะมีตัวแปลเรื่องราคาวัสดุ

ของพื้นท่ี ค่าแรง ค่าขนส่ง ท าให้ราคาแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน

สรา้งบา้นสักหลังกว่าจะเริม่ต้นจนส าเรจ็ หากจะเอ่ยถึงปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ คงปฏิเสธไม่ได้ว่างบประมาณนั้นมี

ผลอย่างมาก เพราะเป็นทั้งตัวกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างบ้าน และยังเป็นตัวก าหนดแบบบ้าน ขนาด ฟังก์ชัน รวมถึง

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องมีการเตรียมพร้อมโดยส ารวจราคาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านอย่าง

รอบด้าน เพื่อให้รูค้รา่วๆ ว่า ต้องเตรยีมงบประมาณเท่าไรส าหรบัสรา้งบา้นหลังแรก
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การค านวณงบสร้างบา้น นอกจากเชก็ราคาตามตารางข้างต้นแล้ว เจ้าของบ้านอาจใช้เป็นตัวเปรียบเทียบส าหรับการเลือกหาบริษัทรับ

สร้างบา้น พร้อมกับเชก็ราคาวัสดุ และราคาการด าเนินงานต่างๆ ประกอบไปด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ดีท่ีสุด และใช้ได้

อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด

ตำรำงรำคำประเมินค่ำก่อสร้ำงอำคำร โดยมูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสำธำรณะประโยชน์)
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ท ำควำมรู้จักชนิดของกระจก

1. กระจกธรรมดำ

เป็นกระจกท่ีผ่านการหลอมและอบด้วยวิธีปกติท่ัวไป ไม่ได้มีความ

พิเศษในข้ันตอนการผลิต โดยกระจกธรรมดาน้ีจะมีท้ังกระจกใส 

กระจกใสพเิศษ และกระจกสี โดยเนื้อกระจกธรรมดาสามารถมอง

ทะลุผ่านได้ชดัเจน ไม่บดิเบีย้ว

การแยกกระจกใสกับกระจกสี ให้สังเกตท่ีสันขอบซึ่งกระจกใสจะ

เป็นสีอมเขียว ส่วนกระจกสีบริเวณสันจะมีสีท่ีมีลักษณะเข้มกว่า

เมื่อมองจากผิวกระจก เพราะสีจากออกไซด์ผสมหลอมในเนื้อ

กระจก โดยกระจกใสสามารถรับความร้อนจากแสงภายนอกได้

เต็มท่ี แต่กระจกสีจะรับความร้อนได้ตามสีของกระจก

การใช้งานกระจกแบบธรรมดานี้ เหมาะส าหรับผนังอาคาร บาน

ประตู หน้าต่าง แต่เมื่อกระจกชนิดนี้เกิดการแตกเสียหาย จะมี

ชิน้ส่วนลักษณะแหลมคมกระจัดกระจาย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับ

ผู้อยู่ใกล้ชดิได้
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แบบบา้นสมัยใหม่มักถูกดีไซน์ให้มีมากกว่าความสวยงาม หรูหรา หรอืเป็นเอกลักษณ์ หากแต่ยังค านึงถึงฟังก์ชันการใช้งาน 

รวมถึงคุณสมบติัของวัสดุต่างๆ ที่ใช ้ซึ่งมักเป็นมากกว่าส่วนประกอบที่ท าให้บ้านเป็นรูปเป็นร่าง เช่น คุณสมบัติกันความ

รอ้น ชว่ยบา้นเย็น สะท้อนแสง หรอืกันความชื้น และในครัง้นี้เราจะพาไปเลือกกระจกที่ช่วยเสริมลุคให้บ้าน และท าความ

รูจ้ักคุณสมบติัของกระจกแต่ละชนิด เพื่อให้เลือกใชไ้ด้เหมาะสม เข้ากับบา้น พรอ้มลดความรอ้นในบา้นด้วย



2. กระจกเทมเปอร์ 

กระจกประเภทนี้ถูกพฒันาคุณสมบติัมาจากกระจกธรรมดา โดยจะ

มีความแข็งแรงมากข้ึน เพราะผ่านกระบวนการอบความร้อน

ท่ีท าให้ผิวของกระจกเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เกิดแรงอัด

ท่ีผิวกระจกท าให้แข็งแรงข้ึนน่ันเอง จึงถูกจัดให้เป็นกระจกประเภท

นิรภัย ส่วนตัวเนื้อกระจกเมื่อมองทะลุผ่านจะมีลักษณะบิดเบี้ยว

เล็กน้อย

การใชง้าน เหมาะส าหรับติดต้ังบริเวณผนังท่ีเป็นกระจกบานใหญ่ 

ราวระเบียง ท็อปเคาร์เตอร์ครัว ตู้โชว์ หรือพื้นท่ีท่ีเสี่ยงต่อการ

แตกหักได้ง่าย เมื่อเวลากระจกชนิดนี้แตกจะเป็นเม็ดเล็กๆ ท่ีมี

ความละเอียด ลดการเกิดอันตรายได้ 

3. กระจกเคลือบผิว หรือกระจกสะท้อนแสง 

กระจกท่ีมีการเคลือบผิวด้วยออกไซด์ของโลหะ มีความเงามันวาว

เ ป็นพิเศษ มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนแสงและความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์ รวมท้ังยังลดการส่งผ่านความร้อนจากภายนอกเข้าสู่

ภายในอาคาร โดยประกอบด้วยกระจก 2 ชนิด คือ

กระจกสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ ถูกเคลือบผิวด้วยโลหะ

ออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนแสงสูง มีความโปร่งแสงน้อย

มีหลายสีข้ึนอยู่กับชนิดโลหะท่ีเคลือบผิว กระจกประเภทน้ีหาก

มองจากภายนอกจะทึบจึงมองไม่เห็นภายใน แต่หากมองจาก

ภายในจะเห็นภายนอกได้ชัดเจน มักถูกใช้งานกับผนังอาคาร 

บานหน้าต่าง-ประตู

กระจกแผ่รังสีต่า มีโลหะเงินบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบในสาร

เคลือบผิว ท าให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี การใช้งานมักประกบกัน

สองชัน้ โดยใชง้านกับผนัง บานหน้าต่าง-ประต ู

4. กระจกฉนวนกันควำมร้อน

เป็นกระจกท่ีมีการน ากระจกสองแผ่นมาประกบกันบนโครง

อะลูมิเนียมซึ่งตรงกลางมีการบรรจุสารดูดความชื้นช่วยลดการ

ถ่ายเทความร้อนและเสียง โดยกระจกสองแผ่นท่ีน ามาประกบกัน

น้ันจะใชเ้ป็นกระจกธรรมดา หรือกระจกเทมเปอร์ ส่ิงท่ีควรระวัง

คือการยาแนวระหว่างวัสดุท่ีต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

หรือมีช่องโหว่ เพราะจะท าให้อากาศสามารถรั่วซึม สูญเสีย

ความสามารถในการกันความร้อน

การใชง้าน เหมาะส าหรับการติดต้ังบริเวณผนังอาคาร บานประต ู

และบานหน้าต่าง 

5. กระจกนิรภัย 

เป็นกระจกท่ีมีการน ากระจกสองแผน่มาประกบกันแล้วมีแผ่น PVB 

(Polyvinyl Butyral) ค่ันตรงกลาง คุณสมบติัพเิศษคือเมื่อกระจกมี

การแตกเสียหาย สะเก็ดของกระจกจะติดอยู่กับแผ่น PVB ท าให้ไม่

เป็นอันตรายกับผู้ใชง้าน

การใช้งาน เหมาะกับการติดต้ังบริเวณท่ีเส่ียงต่อการแตกหักง่าย 

โดยใชเ้ป็นกระจกบานใหญ่หรือท่ีเป็นชอ่งแสงบนท่ีสูง

การเลือกใช้กระจกควรพิจารณาจากองค์ประกอบรอบด้าน

ท้ังแบบบ้าน ฟังก์ชันการใช้งาน คุณสมบัติของกระจก และความ

เหมาะสมกับพื้นท่ี สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ซึ่งหากเจ้าของ

บา้นรู้จักคุณสมบติักระจกแต่ละประเภทอย่างชัดเจนแล้ว จะช่วย

ให้การร่วมออกแบบบ้านกับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และเข้าใจ 

ความต้องการตรงกัน
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1. เทคนิคเตรียมพ้ืนที่ก่อนสร้ำงบ้ำนลดปัญหำดินทรุด

1.1 ส ารวจท่ีดินและจัดการอุปสรรคการก่อสร้างบนท่ีดิน

ท่ีดินเป็นท่ีดินเปล่าหรือไม่? ถ้าไม่ใช่ท่ีดินเปล่าและมีอาคาร 

หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ อยู่ ให้รื้อถอนถึงชั้นฐานรากออก ส่วน

เสาเข็มถ้ามีไม่ต้องรื้อแต่ให้ทีมออกแบบก าหนดต าแหน่งเสาเข็ม

ใหม่เข้าไป

ท่ีดินมีต าแหน่งสาธารณูปโภคอยู่แล้วหรือไม่? เช่น เสาไฟฟ้า 

มิเตอร์ประปา หากมีควรย้ายออกจากต าแหน่งท่ีกีดขวางการ

ก่อสร้าง

ต้นไม้ยืนต้นต่างๆ ท่ีมีอยู่ในท่ีดิน หากเจ้าของบ้านต้องการ

เก็บไว้ควรแจ้งทีมออกแบบเพื่อวางต าแหน่งบ้านให้เหมาะสม

กับต าแหน่งต้นไม้ 

หากท่ีดินมีต้นไม้ท่ีหยั่งรากลึกและรากมีลักษณะชอนไชอย่าง

ต้นไทร ต้นโพธิ์ หูกระจง ก้ามปู ควรพจิารณาน าออกหรือวางใน

ต าแหน่งท่ีห่างจากบ้านให้มากท่ีสุด เพื่อป้องกันผลกระทบกับ

ฐานบา้น

ตรวจสอบท่ีดินเบื้องต้นโดยสังเกตจากต้นไม้ท่ีข้ึน หากเป็นต้น

กระถิน หรือต้นมะขามเทศ แสดงว่าดินบริเวณน้ันมีความแห้ง 

แต่หากเป็นต้นกก ต้นอ้อ ต้นธูปฤาษี ข้ึนอยู่ แสดงว่าท่ีดินมี

ความชื้นแฉะ

เช็กประวัติการเกิดน้าท่วมและระยะเวลาการแห้ง เพื่อให้ทีม

ค านวณค่าความหนาแน่นของดิน และการยุบตัว

หากท่ีดินอยู่ในระดับต่า หรือเป็นบอ่ เป็นหนองน้ามาก่อน ควร

มีการถมและปรับสภาพดินให้เหมาะส าหรับการก่อสร้าง

การสรา้งบา้นสักหลัง หากท าเลที่ต้องให้ทั้งความสะดวกสบายและปลอดภัยกับเจ้าของบ้านแล้ว ย่อมท าให้อยู่สุขสบายได้

อย่างยั่งยืน แต่ความสุขนั้นจะดียิ่งกว่าหากการปูรากฐานก่อนสรา้งบา้นเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่

ก่อนก่อสรา้งซึ่งต้องมีขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาดินทรุด บ้านร้าว หรือแม้กระทั่งป้องกันปัญหารบกวนการอยู่อาศัย

จากสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะปลวก ดังนั้นมาดูกันว่าการเตรยีมพื้นที่ที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ มีอะไรบา้ง
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1.2 เลือกชนิดของดินท่ีใชถ้มให้เหมาะสม

ดินถมท่ัวไป ดินท่ีมีราคาค่อนข้างถูก นิยมใช้ถมดินเพื่อลด

ค่าใช้จ่าย ตัวเนื้อดินมีความแน่น ซึ่งเมื่อถมแล้วควรรอให้เนื้อ

ดินทรุดตัวเหมาะสมจึงตอกเสาเข็มได้ ด้วยภายในเนื้อดินมี

ความอุดมสมบูรณ์น้อย จึงไม่เหมาะส าหรับการใชป้ลูกต้นไม้

ดินลูกรัง ลักษณะเป็นดินแห้งผสมหิน มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อ

น ามาถมท่ีจะสามารถบดอัดได้ดี และก่อสร้างได้ทันที แต่ไม่

เหมาะส าหรับการปลูกต้นไม้ 

ดินดาน ดินท่ีมีความแห้ง สีออกเหลือง สามารถบดอัดได้ดี ราคา

ไม่ค่อยแพง เมื่อถมแล้วสามารถก่อสร้างได้ทันที เหมาะส าหรับ

ถมถนนหรือท่ีดินริมน้า แต่ไม่เหมาะส าหรับการปลูกต้นไม้

ดินทราย เนื้อดินมีลักษณะไม่อุ้มน้า ราคาค่อนข้างถูก หากใช้

ถมท่ีต้องมีการบดอัดอย่างดีเพื่อป้องกันดินไหล และทรุดตัว

1.3 ระดับการถมมีผลกับเวลาท่ีใชก้ารก่อสร้าง

ระดับการถมไม่เกิน 50 ซม. จากดินเดิม เป็นการถมท่ีมีผลกับ

เสาเข็มน้อยมาก จึงสามารถด าเนินการก่อสร้างได้เลย 

ระดับการถมมากกว่า 50 - 200 ซม. จากดินเดิม หลังจากถม

แล้วควรท้ิงเวลาไว้สักระยะ โดยอย่างน้อยประมาณ 1 หน้าฝน 

เพื่อให้ดินโดนท้ังแดด ฝน และเซ็ตตัวเหมาะกับการก่อสร้าง

ระดับการถมมากกว่า 200 ซม . ควรถมดินเตรียมไว้ก่อน

ก่อสร้างและท้ิงเวลาไว้มากกว่า 1 ปี หรือหากจ าเป็นต้องใช้

พื้นท่ีเร่งด่วน อาจใชดิ้นดาน หรือดินลูกรังในการถม และท าการ

บดอัดเป็นชัน้เพื่อให้เนื้อดินบบีอัดแน่นท่ีสุด 

1.4 เคล็ดลับถมดินสร้างบา้น 

น าเศษขยะ เศษใบไม้ หรือซากสิ่งของออกจากพื้นท่ีก่อนถม 

เพื่อลดชอ่งว่างในดิน และให้การบดอัดแน่นขึ้น

ดินท่ีใช้ถมควรเป็นดินแห้ง เล่ียงใช้ดินเลนซึ่งจะท าให้เกิดการ

ทรุดตัวของดินภายหลัง

ทุกระดับการถม 50 ซม. ควรท าการบดอัดดินให้แน่น ก่อนถม

ชัน้ต่อไป

บริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ควรใช้ทรายช่วยถมเพื่อให้สามารถ

ไหลแทรกไปในชอ่งว่างต่างๆ ได้

หากต้องการปลูกต้นไม้ควรใช้ดินท่ีเหมาะสม เช่น ดินจาก

บริเวณหน้าดิน ซึ่งมีสารอาหารเหมาะกับการเจริญเติมโตของ

ต้นไม้

2. เทคนิคเตรียมพ้ืนที่ก่อนสร้ำงบ้ำนลดปัญหำปลวก

เลี่ยงการใช้วัสดุท่ีเป็นอาหารปลวก อย่างไม้ และพยายามใช้

พวกคอนกรีต เหล็ก หรือไม้เทียม

หากเลี่ยงการใชว้ัสดุพวกไม้ไม่ได้ ควรเคลือบสารป้องกันปลวก 

ซึ่งชว่ยป้องกันได้ในระดับหน่ึง 

ตัดต้นก าเนิดหรือแหล่งพื้นท่ีท่ีปลวกชอบ เช่น เศษใบไม้ท่ีกอง

ทับถมรอบพื้นท่ีสร้างบา้น 

ฉีดน้ายาป้องกันปลวกเคลือบหน้าดินบริเวณท่ีจะสร้างบา้น เพื่อ

ท าให้ดินมีความเป็นพษิต่อปลวก ไม่ให้ปลวกสามารถผ่านหรือ

อยู่อาศัยบริเวณน้ันได้

วางระบบท่อน้ายาป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้าน เพื่อใช้ส าหรับ

อัดฉีดน้ายาป้องกันปลวกลงพื้นดินใต้บ้าน ซึ่งสามารถท าได้

ต่อเนื่องทุกปี

การวางแผนป้องกันดินทรุดและป้องกันปลวกด้วยวิธีต่างๆ อย่าง

รอบด้าน ซึ่งถือเป็นการป้องกันปัญหาก่อนสายเกินแก้ จะช่วยให้

บา้นท่ีสร้างข้ึนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสงบ สะดวก สบาย และอยู่

ได้ยาวนาน โดยไม่มีปัญหารบกวนภายหลัง
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สแกน QR code 

ดูรำยละเอียดแบบบ้ำน
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