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• 4 เร่ืองควรรู้ เม่ือสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเก่าในท่ีดินเดิม
• เจาะเร่ืองเด่นกฎหมายควบคุมอาคารท่ีควรรู้

• 5 เทคนิคออกแบบบ้านตอบรับความต้องการผู้อยู่อาศัยยุคใหม่
• สร้างบ้านพร้อมท่ีจอดรถ ควรเลือกใช้โครงสร้างฐานรากแบบไหน?



1. เลือกแบบบ้านท่ีตรงใจ

มีโอกาสได้สร้างบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่าท้ังที ก็ต้องเลือก

แบบบา้นท่ีสวยตรงใจ ทันสมัย และท่ีส าคัญฟังก์ชนัการใช้งานต้อง

ตอบโจทย์เจ้าของบา้นและผู้อยู่อาศัย

ดังน้ันก่อนตัดสินใจเลือกแบบและลงมือสร้างบ้าน จึงควร

ปรึกษาหารือคนในครอบครัว เพื่อให้ได้แบบบ้านท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการและไลฟ์สไตล์การใชช้วีิตของทุกคนมากท่ีสุด จากน้ัน

จึงติดต่อให้สถาปนิก หรือบริษัทรับสร้างบา้น เพื่อด าเนินการเขียน

แบบบ้านตามท่ีต้องการ และข้ึนพิมพ์เขียว ส าหรับน าไปยื่นขอ

อนุญาตก่อสร้างในข้ันตอนต่อไป

2. ย่ืนเรื่องขอใบอนุญาตรื้อถอน

เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย การด าเนินการ

รื้อถอนบ้าน เจ้าของบ้านควรด าเนินการขอใบอนุญาตรื้อถอน 

โดยเฉพาะบา้นท่ีมีเลขท่ีบา้น โดยเจ้าของบา้นต้องแจ้งรื้อถอนบ้าน

ต่อนายทะเบยีนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จส้ิน 

พร้อมน าส าเนาทะเบยีนบา้นคืนแก่นายทะเบยีนด้วย 

การด าเนินรื้ อถอนโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 

60,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน และต้องโทษปรับอีก

เป็นรายวันไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะท าการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง 
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เทรนด์การร้ือบ้านเก่าแล้วสร้างบ้านใหม่บนที่ดินเดิมเร่ิมได้รับความสนใจมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะราคาที่ดินที่ขยับสูงขึ้น บางพื้นที่ท าเลดี
จนเจ้าของบ้านเสียดาย เพราะจะหาซ้ือบ้านใหม่ในละแวกเดิมเป็นไปได้ยาก ทั้งยังผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม ท าให้เจ้าของบ้านจ านวน
ไม่น้อยเลือกที่จะรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเก่าในที่ดินเดิม ซ่ึงจะมีขั้นตอนและเร่ืองควรรู้อะไรบ้าง HBA สมาคมธุรกิจ
รับสร้างบ้าน ได้รวบรวมมาให้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจมาให้คุณแล้ว 



เอกสารท่ีต้องใชใ้นการขออนุญาตเพื่อท าการรื้อถอนบา้น

แบบแปลนของบา้นท่ีจะรื้อถอน ประกอบด้วยรายละเอียดแบบ

แปลนทุกชั้น รูปด้านข้างท้ังสองด้าน ภาพตัดขวาง และ

รายละเอียดวัสดุท่ีใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ท่ีท ามาแล้ว

ไม่เกิน 45 วัน

แบบค าร้อง ข.1

บตัรประจ าตัวประชาชน

ทะเบยีนบา้นแสดงความเป็นเจ้าของท่ีดิน

หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน

ส าเนาโฉนดท่ีดิน 

ในกรณีท่ีบา้นยังติดภาระจ านองกับธนาคาร ก่อนการรื้อถอนใดๆ 

ต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารท่ีเป็นเจ้าหนี้ก่อน เนื่องจาก

บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการช าระหน้ี มิเช่นน้ันอาจท าให้

เจ้าของบา้นต้องช าระหนี้เต็มอัตราทันที

3. จัดการพื้นท่ีเพื่อรื้อถอน-ก่อสร้าง

บา้นท่ีอยู่มานานจะมีข้าวของมากมาย ดังน้ันควรคัดแยกส่ิงของ

ในบ้านให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการขนย้าย เช่น ส่ิงของท่ี

บริจาค ส่ิงของท่ีจะท้ิง ส่ิงของท่ีจะย้ายบา้นหลังใหม่ 

ผู้ เชี่ยวชาญเข้าส ารวจต าแหน่งเสาเข็มของบ้านเดิม เพื่ อ

ออกแบบการวางต าแหน่งเสาเข็มใหม่ และการค านวณความสูง

ของดินท่ีจะถมพื้นท่ีกรณีท่ีท่ีดินต่ากว่ามาตรฐาน

หากท่ีดินท่ีรื้อถอนมีความสูงดีอยู่แล้ว สามารถให้ทีมออกแบบ

บา้นและด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้เลย ส่วนท่ีดินท่ีต้องถมท่ี

ต้องเผื่อเวลาส าหรับการถมและให้ดินเซ็ตตัวด้วย

4. ขออนุญาตก่อสร้าง

เมื่อรื้อถอนเรียบร้อยแล้วก่อนจะกอ่สร้างบา้นหรืออาคารต้องมีการ

ขอใบอนุญาตก่อสร้าง แม้จะเป็นการสร้างบนท่ีดินเดิมก็ตาม 

เพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทุกข้ันตอน เพราะหากก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาต เจ้าของ

บา้นจะมีความผิดตามกฎหมาย สามารถโดนเอาผิดย้อนหลังได้ 

เจ้าของบ้านสามารถไปยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านท่ี

ส านักงานเขตท้องถ่ินในพื้นท่ีน้ันๆ พร้อมด้วยแปลนบ้าน เมื่อได้

ใบอนุญาตก่อสร้างบา้นเรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการข้ันต่อไปได้

ส าหรับการสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเก่าในพื้นท่ีเดิม จะมีความ

แตกต่างจากการสร้างบ้านปกติในส่วนของการเตรียมการรื้อถอน

และขนย้าย ซึ่งข้ันตอนการขออนุญาตขนย้ายน้ันมีความส าคัญ

มาก การท่ีเราไม่ท าเรื่องรื้อถอนแล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ 

บา้นหลังใหม่ของเราก็จะถูกสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม ซึ่งจะท า

ให้เกิดปัญหาในการโอนต่อ รวมท้ังยังมีข้อมูลประวัติบ้าน ขนาด 

อายุการใชง้าน ไม่ตรงตามจริงอีกด้วย

ดังน้ันหากต้ังใจเริ่มต้นชวีิตในบา้นใหม่บนท่ีดินเดิมให้เริ่มต้นอย่าง

ถูกต้อง เพื่อให้ชีวิตต่อจากนี้ไปมีแต่ความราบรื่น และอยู่เย็นเป็น

สุขกับบา้นหลังใหม่ไปนานๆ 
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กฎหมายควบคุมอาคารคืออะไร?

กฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง

มีระบบความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้อาคาร มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม และมีการจัดการด้าน การรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันการควบคุมอาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดใช้

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 55 ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร ซึ่งประกาศใช้ในปี 2543 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 33

(พ .ศ . 2535) โดยก าหนดให้มีระยะร่นอาคารและท่ีเว้นว่าง

เมื่อก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารไว้อย่างชดัเจน

ระยะร่นอาคารและท่ีเว้นว่างคืออะไร

ระยะร่น คือ ระยะห่างท่ีวัดจากต าแหน่งบนทางสาธารณะจนถึง

แนวอาคาร ซึ่งมีท้ังการวัดจากเขตถนนและวัดจุดกึ่งกลางถนน

โดยระยะร่นบา้นเด่ียว ตึกแถว และอาคารส านักงาน ก็จะแตกต่าง

กันไปตามประเภทอาคารและขนาดของถนน ซึ่งระยะร่นจะต้อง

เป็นพื้นท่ีว่างจากถนนจนถึงอาคาร โดยไม่สนใจแนวเขตท่ีดิน

ท่ีจะสร้างอาคารน้ัน

ท่ีเว้นว่าง คือ ระยะห่างท่ีวัดจากแนวเขตท่ีดินจนถึงแนวอาคาร

ท้ังด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดท่ีเว้นว่าง

ไว้ท้ังอาคารเด่ียวและอาคารชุดท่ีเรียงติดกัน  
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ส าหรับใครที่วางแผนจะสร้างบ้านบนพื้นที่ของตัวเอง นอกจากเลือกแบบบ้านที่ถูกใจผู้อยู่แล้ว ที่ส าคัญและละเลยไม่ได้เลยก็คือ เจ้าของ
บ้านต้องศึกษากฎหมายควบคุมอาคารให้ดี เพื่อไม่ให้สร้างบ้านผิดกฎหมายและได้รับบทลงโทษ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รวบรวม
เร่ืองเด่นกฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้มาแบ่งปันให้กับว่าที่เจ้าของบ้านได้รับทราบ ก่อนลงหลักปักฐานสร้างบ้านของตัวเอง เพ่ือ
สร้างบ้านได้ถูกใจและถูกกฎหมายในระยะยาว
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10 ข้อกฎหมายควบคุมอาคารท่ีควรรู้

1) สร้างบ้านชิดรั้วได้แต่ผนังต้องทึบและเจ้าของบ้านต้องได้รับ

ความยินยอมจากเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่ี

ผนังบา้นจะต้องไม่มีหน้าต่าง ชอ่งลม หรือชอ่งแสงใดๆ 

2) ผนังบา้นด้านท่ีมีประตหูน้าต่างต้องห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย 

2 เมตร ตัวบ้านชั้น 1 และชั้น 2 จะต้องอยู่ห่างจากรั้ ว

อย่างน้อย 2 เมตร หากเป็นบ้าน 3 ชั้น ต้องอยู่ห่างจากรั้ว

อย่างน้อย 3 เมตร

3) สร้างบา้นเต็มพื้นท่ีไม่ได้ ขอบเขตของตัวบา้นต้องมีพื้นท่ีไม่เกนิ 

70% ของท่ีดิน โดยตัวบ้านจะเอียงฝั่ งซ้าย ฝั่ งขวา หรือ

ด้านหลังก็ได้ 

4) สร้างบ้านล้าเข้าไปในถนนสาธารณะไม่ได้ โดยตัวบ้านต้องมี

ระยะห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร ซึ่งวัด

จากกึ่งกลางถนนสาธารณะท่ีมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร 

5) ท่ีดินติดถนนหักมุมจะต้องปาดแนวรั้วด้านละ 4 เมตร โดยบา้น

ท่ีอยู่ติดมุมถนนท่ีมีมุมหักถนน 2 ด้านน้อยกว่า 135 องศา

และถนนกว้าง 3 เมตรข้ึนไป จะต้องปาดมุมรั้วด้านละ 4 เมตร 

เพื่อไม่ให้รั้วบ้านหรือก าแพงบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นของ

ผู้ขับข่ีรถยนต์ โดยท่ีดินส่วนท่ีถูกปาดยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ

เจ้าของบา้นอยู่เชน่เดิม

6) แต่ละห้องต้องมีหน้าต่างหรือช่องแสง ไม่ว่าจะเป็นห้องน้า 

ห้องครัว ห้องนอน หรือห้องเก็บของ จะต้องมีพื้นท่ีส าหรับ

ระบายอากาศท้ังประต ูหน้าต่าง ชอ่งแสง ช่องลม รวมกันแล้ว

ไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นท่ีในห้อง

7) ห้องนอนต้องมีพื้นท่ีใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และมี

ด้านแคบสุดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร 

8) เพดานบา้นต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร ส่วนเพดานห้องน้า

ในพื้นท่ีปกติต้องสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ท้ังน้ีบ้านสมัยใหม่มัก

สร้างห้องน้าใต้บันได ซึ่งต้องพิจารณาถึงระดับความสูงของ

เพดานห้องน้าด้วย หากมีด้านท่ีสูงไม่ถึง 2 เมตร ก็ไม่สามารถ

ท าเป็นห้องน้าเพื่อใชง้านได้

9) บนัไดเป็นจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตไุด้ง่าย จึงมีข้อกฎหมาย

บังคับไว้อย่างชัดเจนว่า บันไดในบ้านจะต้องมีความกว้าง

ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และในแต่ละช่วงต้องมีความสูง

ไม่เกิน 3 เมตร ลูกต้ังสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหัก

ส่วนท่ีข้ันบันไดเหล่ือมกันออกแล้วเหลือความกว้างและยาว

ไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได หากบันไดสูงเกิน 3 เมตร 

ต้องมีชานพกับนัได ซึ่งชานพกับนัไดก็เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีช่วยลด

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตไุด้

10) ติดเหล็กดัด ต้องมีช่องเปิดด้วย ในกรณีท่ีบ้านติดเหล็กดัด 

ต้ังแต่ชั้น 2 ขึ้นไป จะต้องเว้นช่องว่างไม่น้อยกว่า 60 x 80 

เซนติเมตร เพื่อเป็นการเปิดทางเข้าออกในกรณีท่ีต้องกู้ภัย

อันเน่ืองจากอัคคีภัย ซึ่งการติดเหล็กดัดเป็นอีกหน่ึงส่ิงกีดขวาง

ท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคในการท างาน และในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึง

เฉพาะเหล็กดัดเท่าน้ันจะยังรวมถึงลูกกรงหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมี

ลักษณะเดียวกันด้วย

จาก 10 ข้อข้างต้น คือกฎหมายควบคุมอาคารเด่นๆ ท่ีเจ้าของบ้าน

ควรทราบก่อนเริ่มสร้างบา้น เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายจนต้องโดนโทษ

ปรับหรือร้ายแรงจนถูกรื้ อถอน ยังมีกฎหมายควบคุมอาคาร

ข้อปลีกย่อยอ่ืนๆ อีกมากมาย

ดังน้ันการจะสร้างบ้านสักหลังควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

ท่ีไว้วางใจได้ มีประสบการณ์สูง ท างานได้มาตรฐาน เพื่อให้บ้าน

ของเราสวยงาม แข็งแรง ถูกกฎหมาย คุ้มค่าเงินท่ีจ่ายไปและไม่

ประสบปัญหาตามมาในภายหลัง

HBA
MAGAZINE 04



1. Work from Home บ้านท างานได้ พร้อมอยู่ตลอดท้ังวัน

เทรนด์การใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การสื่อสารไร้สาย การท างานของคนรุ่นใหม่จึงปรับเปลี่ยนไป 

หลายๆ อาชีพสามารถน่ังท างานท่ีใดก็ได้แค่มีคอมพิวเตอร์และ

สัญญาณอินเทอร์เน็ต และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิด 

New Normal ในการท างานท่ีบา้น หรือ Work from home เพื่อลด

การแพร่กระจายของเชื้อโรค

ดังน้ันบ้านสมัยใหม่จึงต้องมีพื้นท่ีส าหรับน่ังท างาน หรือเรียน

ออนไลน์ด้วย โดยการออกแบบควรวางแผนพื้นท่ีส าหรับห้อง

ท างาน ซึ่งควรจัดให้ต าแหน่งอยู่ห่างจากห้องนอน เพื่อลดความ

ตึงเครียดและไม่รบกวนการพกัผ่อน และควรจัดไว้ชัน้ล่างของบ้าน 

เพราะใกล้ชิดกับสวน อากาศเย็นสบายกว่าชั้นบน ช่วยลดการใช้

ไฟฟ้าได้ดี 
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เมื่อคิดจะสร้างบ้านสักหลัง เจ้าของบ้านต่างก็วาดหวังว่าจะได้บ้านที่สวยงาม ปลอดภัย และคุ้มค่ากับเงินก้อนโตที่จ่ายไป แต่ด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โรคระบาด และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การออกแบบบ้านที่ดีในยุคใหม่จึงต้องมีฟังก์ชันต่างๆ เพิ่มเติ ม
ขึ้นมารองรับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อให้บ้านเป็นที่พักพิงที่อุ่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง น ามาซ่ึงความสุขของผู้อยู่อาศัย สมาคม
ธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้รวบรวม 5 เทคนิคการออกแบบบ้านตอบรับความต้องการผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
สร้างบ้านในอนาคต
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2. Smart home บ้านสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีแห่ง

อนาคต

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุค 5G เต็มตัว อุปกรณ์ Smart Home 

ต่างๆ ใชง้านได้อย่างลื่นไหล ท าให้เกิดการผสานเทคโนโลยีเข้ากับ

ชวีิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืน

ดังน้ันจึงต้องออกแบบให้มีการใช้นวัตกรรมอัจฉริยะท้ังภายนอก

และภายใน มาช่วยควบคุมระบบต่างๆ ของบ้านผ่านเครื่องมือ

สื่อสารไร้สายทางไกล หรือท างานร่วมกับอุปกรณ์เฉพาะของบ้าน

แบบอัตโนมัติตามค าส่ังของเจ้าของบ้าน เช่น ค าส่ังเปิดปิดไฟฟ้า

หรือเครื่องปรับอากาศ การต้ังเวลาท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า การ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ แม้ไม่อยู่บา้นก็สามารถดูแล

บ้านให้เรียบร้อยได้ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตท่ีต้องการความ

สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และยังช่วยประหยัดพลังงาน

ได้มากข้ึนด้วย 

3. Green Home ใกล้ชิดธรรมชาติ

เทรนด์ท่ีอยู่อาศัยยุคปัจจุบัน ผู้คนเน้นส่ิงแวดล้อม เน้นอนุรักษ์

ธรรมชาติกันมาก ข้ึน ด้วยการเพิ่มพื้ น ท่ี สี เ ขียวให้กับบ้าน

การออกแบบจึงมีแนวคิดพาธรรมชาติเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน

อย่างใกล้ชดิ และน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์กับผู้พกัอาศัยมากท่ีสุด

สวนของบ้านยุคใหม่ต้องออกแบบให้ใช้งานได้จริง เข้าถึงได้ง่าย 

อาจออกแบบสวนไว้ใจกลางตัวบา้น เสมือนสวนเป็นองค์ประกอบ

หน่ึงของภายในบ้าน ไม่ได้ถูกจัดแยกอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้าน

เหมือนบา้นยุคอดีต 

4. Home Wellness บ้านเพื่อสุขภาพท่ีดี  

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และวิกฤตการณ์ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

ติดต่อกันมาหลายปี อีกท้ังต้องรับมือกับไวรัสโควิด-19 ซึ่งแน่นอน

ว่าคงไม่ส้ินสุดง่ายๆ ท าให้ผู้คนต่ืนตัวเรื่องสุขภาพและการดูแล

ตัวเองมากข้ึน

การออกแบบบา้นยุคใหม่จึงต้องค านึงถึงการป้องกันให้บ้านปลอด

ฝุ่นพิษ และสามารถกรองเชื้อโรคได้ เพื่อรักษาระดับคุณภาพ

อากาศท่ีดีและเหมาะกับการสูดลมหายใจในทุกๆ เวลา อาทิ การ

ติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ ติดต้ังมุ้งลวดกันฝุ่น อีกท้ังยังต้องสามารถ

คัดกรองเชื้อโรคก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากภายนอก

เข้ามาท าอันตรายคนในบา้น เชน่ ออกแบบจุดฆ่าเชื้อก่อนเข้าบ้าน 

ออกแบบแยกโซนส่วนตัวออกจากโซนต้อนรับแขก

5. บ้านยุคใหม ่ต้องผลิตพลังงานเองได้

เมื่อบ้านยุคใหม่เป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศัย ท าให้มีการใช้พลังงานท่ี

เพิม่ข้ึนตามระยะเวลาและการใช้งาน ส่ิงท่ีตามมาคือค่าใช้จ่ายใน

การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงข้ึน พลังงานทางเลือกเช่นพลังงาน

แสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานท่ีได้รับความนิยมเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ การใช้

พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงในเวลากลางวัน ชว่ยประหยัด

ค่าไฟฟ้ารายเดือนได้มากถึง 60% 

ดังน้ันส าหรับบ้านยุคใหม่ควรออกแบบเผื่อการติดต้ังแผงโซลาร์

เซลล์ ให้การผลิตไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพ แม้เจ้าของบ้านจะต้อง

ลงทุนจ่ายก่อนในตอนแรก แต่ในระยะยาวก็ถือว่าคุ้มแน่นอน

จะเห็นว่าการสร้างบา้นน้ันต้องมองเผื่ออนาคตให้รองรับการใชง้าน

ได้ในระยะยาว ดังน้ันเจ้าของบ้านควรใส่ใจและพิถีพิถันข้ันตอน

การเลือกแบบบา้น ให้ได้แบบท่ีสวยถูกใจและมีฟังก์ชันสอดคล้อง

กับการใชช้วีิตของคนในบา้น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แหล่งรวม

แบบบ้านสวย ทันสมัย และบริษัทรับสร้างบ้านชั้นน า เพื่อให้

ผู้บริโภคมีทางเลือก ได้บา้นคุณภาพดี มีคุณภาพชวีิตท่ีดี
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ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ จะต้องมีรถยนต์ส่วนตัวอย่างน้อยๆ 1 คัน และเมื่อมี
แพลนสร้างบ้าน การสร้างที่จอดรถจะนิยมสร้างพร้อมกับบ้านเลย หรือเตรียมพื้นที่ไว้รอการสร้างในอนาคต ซ่ึงก็แล้วแต่ความพร้อม
ของแต่ละบุคคล วันน้ี HBA สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จะน าข้อมูลเก่ียวกับการสร้างบ้านพร้อมที่จอดรถ ทั้งแบบบนโครงสร้างฐาน
รากเดียวกัน และแบบแยกมาฝาก

การสร้างท่ีจอดรถแบบโครงสร้างฐานรากเดียวกับบ้าน

โดยเฉลี่ยแล้วน้าหนักของรถเก๋งจะอยู่ท่ีประมาณ 1,000 - 1,500

กิโลกรัม/คัน ส่วนรถกระบะจะอยู่ท่ีประมาณ 1,600 กิโลกรัม/คัน 

ซึ่งก็ถือว่ามีน้าหนักค่อนข้างมาก

ดังน้ันการสร้างท่ีจอดรถจึงควรวางโครงสร้างเป็นพื้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก ลงเสาเข็ม ไปพร้อมกับการเตรียมพื้นท่ีดินด้วยการอัดบดดิน

ให้ เ รียบแน่นสม่าเสมอ ท่ัว ท้ั งลาน และหากต้องการเสริม

ความแข็งแรงยิ่งข้ึนส าหรับการจอดรถหลายๆ คัน ควรท าการ

เสริมโครงสร้างฐานราก เสริมเสาเข็ม เสา และคาน เช่นเดียวกับ

การท าโครงสร้างบ้าน โดยหากจะสร้างท่ีจอดพร้อมกับฐานราก

เดียวกันน้ันมีปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึงดังน้ี คือ 

จ านวน ขนาด และน้าหนักรถ เพื่อให้สัมพันธ์กับการค านวณ

เสาเข็มชนิดต่างๆ 

หลังคา รางน้า หรือการตกแต่ง เพื่อค านวณน้าหนักท่ีเหมาะส า

กับโครงสร้าง 

เตรียมพื้นท่ี เชน่ ดูว่าต าแหน่งท่ีวางไว้ส าหรับท่ีจอดรถเป็นบ่อ

น้าหรือไม่ หากใชต้่องค านวณการถมดินเพื่อป้องกันการทรุดตัว

ในอนาคต 

ต าแหน่งการวางท่ีจอดรถ โดยอาจจะใกล้ประตูบ้านเพื่อความ

สะดวกในการเข้า-ออก หรือใกล้กับระบบน้าเพื่อให้ง่ายต่อการ

ล้างท าความสะอาด
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การสร้างท่ีจอดรถแบบโครงสร้างฐานรากเดียวกัน หากมีข้อจ ากัด

ด้านเนื้อท่ี อาจใช้การออกแบบท่ีจอดรถโดยเป็นลักษณะของการ

จอดใต้ตัวบา้น 

ข้อดี คือประหยัดค่าใชจ้่ายในการก่อสร้าง 

ข้อควรระวัง คือการช ารุดของพื้นท่ีหลังจากการใช้งานเป็น

ระยะเวลานาน 

ดังน้ันจึงควรออกแบบพื้นให้วางบนคานและหากต้องการสร้าง

ท่ีจอดรถใต้ตัวบ้านควรออกแบบพื้นเพื่อรองรับน้าหนักของรถ

โดยเลือกใชว้ัสดุท่ีสามารถรองรับแรงได้จ านวนมาก เช่น คอนกรีต

เสริมเหล็กหรือหินแกรนิต 

การสร้างท่ีจอดรถแบบแยกออกจากตัวบ้าน

ส าหรับการสร้างท่ีจอดรถกรณีนี้หมายถึง การเตรียมพื้นท่ีไว้

เพื่อก่อสร้างภายหลัง หรือมีจ านวนรถเพิ่ม โดยจะเป็นการสร้างท่ี

จอดรถข้ึนมาใหม่แยกออกมาโดยเฉพาะ ไม่ยึดติดกับโครงสร้างของ

ตัวบา้น 

ข้อดีของท่ีจอดรถแบบแยกออกจากตัวบา้น คือ สามารถจอดรถได้

หลายคัน เป็นอิสระไม่ถูกก าหนดเรื่องการขยายพื้นท่ีจากตัวบ้าน 

ชว่ยให้การใชง้านรถเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และเป็น

การลดปัญหาการทรุดตัวของพื้นบ้านในอนาคต ส่วนข้อควร

ค านึงถึงก่อนสร้าง เชน่ 

จ านวน ขนาด และน้าหนักของรถ เพื่อให้สัมพันธ์กับการ

ค านวณเสาเข็มชนิดต่างๆ

หลังคา ควรค านึงถึงวัสดุท่ีใช้ เช่น หากต้องการความแข็งแรง

ควรใช้หลังคาเมทัลชีท ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ

แต่ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาความร้อนควรเลือกใช้หลังคาไวนิล

ท่ีสามารถชว่ยป้องกันความร้อนได้ดี

วัสดุปูพื้น ควรเลือกวัสดุท่ีมีความแข็งแรง รองรับน้าหนักได้มาก 

และไม่ลื่น 

การสร้างท่ีจอดรถแบบโครงสร้างฐานรากเดียวกับบ้าน และแบบ

แยกโครงสร้างน้ัน ยังมีเรื่องท่ีต้องค านึงถึงเพิม่เติมจากรายละเอียด

ข้างต้น คือ ทางลาดจากถนนข้ึนท่ีจอดรถ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว

อัตราส่วนความชนัทางลาดก าหนดไว้ไม่เกิน 1:8 เช่น หากมีความ

สูงของพื้นต่างจากถนน 30 เซนติเมตร ต้องมีความยาวของทาง

ลาดอยู่ท่ี 2.40 เมตร หรือหากเป็นรถยกสูง สามารถลดหย่อนระยะ

ลงมาท่ีอัตราส่วน 1:7 ได้ 

ระยะทางลาดท่ีก าหนดไว้นี้ เป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้ท้องรถครูดกับ

พื้นและทางลาดน่ันเอง อย่างไรก็ตาม ทางลาดสามารถเป็นพื้นท่ี

จอดรถไปในตัวได้ด้วย หรือออกแบบให้มีทางลาด 2 ระดับในกรณี

ท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด

การพิจารณาสร้างบ้านพร้อมท่ีจอดรถน้ัน ไม่ว่าจะเลือกแบบใช้

โครงสร้างเดียวกันกับบา้นหรือแยกโครงสร้างออกมา เจ้าของบ้าน

ควรพจิารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบ เชน่ พื้นท่ีท่ีจอดรถส าหรับ

บ้านน้ันๆ จ ากัดหรือไม่ งบประมาณความพร้อมหากสร้างแยก

เพราะต้องข้ึนโครงสร้างใหม่ จ านวนรถท่ีจะจอดเพื่อสอดคล้องกับ

ต าแหน่งในการรับน้าหนัก ซึ่งต้องได้รับค าปรึกษาจากสถาปนิก

และวิศวกรมืออาชพี 

ท่ีส าคัญท้ังการวางแผนสร้างบา้นและท่ีจอดรถ ควรมีมืออาชพีชว่ย

ด าเนินการต้ังแต่เริ่มออกแบบ วางแผนสร้าง ตลอดจนการก่อสร้าง 

เพื่อให้ได้บา้นและท่ีจอดรถท่ีมีมาตรฐาน และปลอดภัยส าหรับการ

ใชง้านในระยะยาว
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แบบบ้าน P217 แบบบ้าน PALLADIAN-A แบบบ้าน Walnut

แบบบ้าน Special Design-2 แบบบ้าน Llamativo แบบบ้าน SUPERIOR

แบบบ้าน C234 วิกานดา แบบบ้าน MO-06 แบบบ้าน Millionaire 05s

แบบบ้าน AT1007

สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล

แบบบ้านเพิ่มเติม



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


