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การสรา้งบา้นที่ตอบรบัไลฟ์สไตล์ พรอ้มกับที่ตัวบา้นมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเลือกแบบบา้นถือเป็นโจทย์

ส าคัญที่เจ้าของบา้นต้องตอบให้ได้ก่อนให้บรษัิทรบัสรา้งบา้นออกแบบบา้นและในทุกปัจจุบนันี้มีแบบบา้นให้เลือกมากมาย

หลายสไตล์ทั้งให้เข้ากับการอยู่อาศัย มาดูกันว่าสไตล์แบบบา้นในฝัน ที่คนไทยนิยมสรา้ง มีอะไรบา้ง
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1. Modern Style แบบบ้ำนโมเดิร์นดีไซน์ทันสมัย 

แบบบา้นท่ีมีความทันสมัยของรูปทรง โดยเฉพาะการเล่นดีไซน์กับ

รูปทรงเรขาคณิต และลดทอนรายละเอียดต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็นออก

เพื่อเน้นการสร้างพื้นท่ีใชส้อยอย่างคุ้มค่า

การดีไซน์บ้านจะเผยให้เห็นโครงสร้างและความเรียบง่ายของ

องค์ประกอบต่างๆ มีการใช้กระจกบานใหญ่ส าหรับท าหน้าต่าง 

ประตู ท าให้พื้นท่ีโดยรวมดูโปร่ง โล่ง ส่วนโทนสีจะเน้นไปในโทน

เรียบง่าย สบายตา ไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีด า หรือสีเทา 

2. Classic Style แบบบ้ำนหรูหรำด้วยงำนสถำปัตยกรรม

แบบบา้นคลาสสิกท่ีเน้นความหรูหราของการออกแบบ โดยได้รับ

อิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของประเทศฝั่ งตะวันตกซึ่งอาศัย

ฝีมือชา่งชัน้สูงในการสร้างสรรค์ให้ตัวบา้นมีความสง่างาม อลังการ 

และประณีตงดงาม 

ภายในบ้านเน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เน้นงานปูนป้ัน 

และประติมากรรมลอยตัวสไตล์ยุโรปเป็นส่วนประกอบ โดดเด่น

ด้วยเสาโรมันท่ีงดงาม เข้ากับโทนสีหลักเช่น สีขาว สีด า สีครีม 

สีเงิน สีน้าตาล และสีทอง

3. Contemporary Style แบบบ้ำนร่วมสมัย ผสำนอดีตกับ

ปัจจุบันอย่ำงลงตัว

แบบบา้นดีไซน์ร่วมสมัย ท่ีมีการผสมผสานองค์ประกอบของบ้าน

ในอดีตเข้ากับความทันสมัยของยุคปัจจุบนั ท าให้บา้นมีความเรียบ

แต่มีลูกเล่น มีรายละเอียดท่ีแตกต่าง แต่โดยรวมแล้วดูลงตัว

ท้ังความประณีต และฟังก์ชนัการใชง้านในพื้นท่ีต่างๆ 

ส่วนโทนสีท่ีนิยมใช้ส าหรับบ้านสไตล์ Contemporary นี้ จะเน้นท่ี

โทนสีขาว สีครีม และสีเทา ท าให้บรรยากาศของบ้านน่าอยู่ 

อบอวลด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง



4. Colonial Style แบบบ้ำนสไตล์โคโรเนียล ชวนหลงใหลด้วย

กลิ่นอำยอดีต

เน้นศิลปะการออกแบบและตกแต่งท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกใน

ยุคล่าอาณานิคม โดยผสมผสานความเป็นตะวันตกเข้ากับท้องถ่ิน 

มีการลดทอนรายละเอียดท่ีมีความหรูหรา ท าให้แบบบ้านสไตล์นี้

ในแต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกัน เพราะรูปแบบการก่อสร้างของชา่งฝีมอื

ประจ าถ่ินไม่เหมือนกัน 

จุดเด่นคือแนวระเบยีงกว้างขวาง มีเสารองรับชายคาเรียงต่อ เน้น

ใชโ้ทนสีพาสเทล เชน่ สีขาว สีครีมงาชา้ง สีชมพอู่อน สีเขียวอ่อน สี

ฟ้าอ่อน

5. Thai Oriental Style แบบบ้ำนสไตล์ไทยประยุกต์ สะท้อนวิถี

ไทยเข้ำกับยุคสมัยใหม่

แบบบา้นท่ีน าวิถีชวีิต ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้ังเดิมในแต่ละท้องถ่ิน 

มาผสานเข้ากับความทันสมัย โดยนิยมใช้หลังคาทรงจ่ัว หรือทรง

ป้ันหยา ตัวบา้นเน้นเปิดพื้นท่ีให้ดูโล่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก 

มีลานน่ังเล่นกว้างๆ ให้สมาชกิสามารถใชท้ ากิจกรรมร่วมกันได้ 

การก่อสร้างนิยมใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุจากท้องถ่ิน หรือวัสดุ

ทดแทนธรรมชาติ เชน่ ไม้ กระเบื้องดินเผา และสีโทนเนเชอรัล

6. Natural Style แบบบ้ำนในวิถีที่กลมกลืนกับธรรมชำติ

บา้นสไตล์นี้เน้นการสร้างบรรยากาศของการอยู่อาศัยให้กลมกลืน

กับธรรมชาติ มักสร้างอยู่ท่ามกลางป่าเขา หรือริมทะเล และแต่ง

แต้มพื้นท่ีด้วยดอกไม้ พรรณไม้ต่างๆ 

วัสดุสร้างบา้นมาจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน เปลือกหอย หรือวัสดุ

เลียบแบบธรรมชาติ พร้อมออกแบบให้มีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อ

รับสายลม แดงแดด และเสียงธรรมชาติ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

7. Tropical Style แบบบ้ำนดีไซน์ตอบรับพ้ืนที่เขตร้อน

แบบบ้านท่ีเน้นการออกแบบโดยค านึงถึงสภาพอากาศ และภูมิ

ประเทศของพื้นท่ีเป็นหลักโดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตร้อน ท าให้ตัว

บา้นท่ีสามารถรับมือกับอากาศร้อนได้ดี ขณะเดียวกันก็ท าให้ผู้อยู่

อาศัยรู้สึกสะดวกสบายเสมือนได้พกัผ่อนในบา้นพกัตากอากาศ

การตกแต่งเน้นน าวัสดุพื้นถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแบบบ้าน

ให้ความรู้สึกเรียบง่าย เข้ากันกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ

โดยรอบ โทนสีท่ีใช้จะเน้นสีโทนอุ่นอย่างเอิร์ทโทน ให้ความสว่าง 

สบายตา แต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เชน่ สีเบจ สีครีม สีน้าตาลอ่อน

8. Loft Style แบบบ้ำนโชว์โครงสร้ำงภำยใน เน้นควำมดิบและเท่

ลอฟ์ท เป็นสไตล์แบบบา้นท่ีเน้นการตกแต่งโดยค านึงถึงโครงสร้าง

ของสถาปัตยกรรมภายใน แล้วโชว์ให้เห็นความดิบและเท่ของการ

ออกแบบผ่านโครงสร้างของคาน เสา ผนังอิฐ หรือปูนเปือย ซึ่งถือ

เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงท่ีท าให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเข้าถึงความเรียบง่าย แต่

แฝงไปด้วยความเท่ในทกุมุมมอง นอกจากนี้ การเปิดโชว์โครงสร้าง

ต่างๆ ยังชว่ยให้สามารถซ่อมแซมได้ง่ายด้วย

เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นการตกแต่งบา้นสไตล์ลอฟ์ทนิยมใชแ้บบลอยตัว 

สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และวัสดุส่วนใหญ่จะท าจากไม้ หนัง 

หรือเหล็ก เพื่อให้ดูกลมกลืนเข้ากันกับโครงสร้างของบ้าน ส าหรับ

โทนสีของบา้นลอฟ์ทน้ันนิยมใชสี้ขาว ด า และสีเทาเป็นหลัก

สไตล์แบบบา้นในฝันท่ีคนไทยนิยมสร้าง เป็นแนวทางท่ีชว่ยให้ผู้จะ

สร้างบา้นสามารถเลือกแบบท่ีเข้ากับการอยู่อาศัยและความชอบ

ของทุกๆ คนในครอบครัวได้ และเมื่อเลือกสไตล์ได้แล้ว ลองน า

แบบท่ีมีอยู่ในใจปรึกษาบริษัทรับสร้างบา้นมืออาชพี เพื่อออกแบบ

บา้นให้ตรงตามความชอบมากท่ีสุด เพื่อให้ได้บา้นท่ีตรงใจมากท่ีสดุ 

และอยู่อาศัยได้อย่างสบายใจในระยะยาว

- 02 -

HBA  Magazine



ตั้งงบก้อนใหญ่ส ำหรับสร้ำงบ้ำนแล้วจ้ำงบริษัทรับสร้ำงบ้ำน

จัดกำรให้

เจ้าของบ้านวัยหนุ่มสาวสามารถสร้างบ้านได้เองอย่างง่ายๆ โดย

ควรต้ังงบประมาณส าหรับราคาบ้านท่ีอยากสร้าง ซึ่งจะท าให้เห็น

ภาพรวมท่ีชัดเจนของการเตรียมงบท้ังหมดไว้ จากนั้นจึงน าแบบ

บา้น และสไตล์ท่ีอยากได้ พร้อมงบก่อสร้างปรึกษาบริษัทรับสร้าง

บา้น เพื่อหาแบบบา้นท่ีเหมาะสม และชว่ยค านวนการใชจ้่ายแต่ละ

ข้ันตอน

รู้จักจัดสรรงบส ำหรับส่วนต่ำงๆ

การสร้างบา้น ไม่ได้มีแค่งานก่อสร้างเท่านั้นท่ีมคี่าใชจ้่าย แต่ยังมีใน

เรื่องของการตกแต่งภายในและภายนอกบ้านท่ีต้องค านวนไว้เมื่อ

เตรียมงบสร้างบา้นด้วย  โดยควรแบง่สัดส่วนงบไว้ดังนี้

งบประมาณ 60% ส าหรับการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงงานโครงสร้าง

หลัก ระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล 

งบประมาณ 20-30% ส าหรับการออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่า

จะเป็นท้ังเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งและอ านวยความ

สะดวกต่างๆ

งบประมาณ 10-20% ซึ่งเป็นงบท่ีเหลือจากสองส่วนแรก

บา้น คือที่พักอาศัย ที่พักผ่อน และที่พักใจ ยามเมื่อเหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่ หรอืกิจกรรมต่างๆ การได้สร้างบ้านในแบบที่

สามารถดีไซน์ฟังก์ชนัได้ตามต้องการ จึงเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา ไม่เว้นแม้แต่คนอายุน้อยๆ หรอืวัยหนุ่มสาวต่างก็มีฝัน

และสามารถจับจองเป็นเจ้าของบา้นสักหลังหนึ่งได้ หากรูเ้คล็ดลับเตรยีมงบประมาณสร้างบ้าน และรู้จักจัดสรรรายจ่ายไว้

อย่างดี
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ใชส้ าหรับงานตกแต่งภายนอก

ตั ว บ้ า น  เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว าม

สวยงาม และเติมเต็มพื้นท่ี

ของบ้านให้น่าอยู่ มีชีวิตชีวา

มากข้ึน เช่น งานจัดสวน บ่อ

เลี้ยงปลาสวยงาม ศาลากลาง

สวน หรือสระว่ายน้า



รู้ควำมส ำคัญของงบประมำณแต่ละประเภท

1. งบประมาณการก่อสร้าง 

ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างบ้าน เพราะจะกินเงินทุนสร้างบ้าน

ไปมากกว่า 60% ซึ่งการแบ่งเงินออกมา 60% ของงบประมาณ

ท้ังหมดน้ีจะชว่ยให้สามารถสร้างบา้นแบบพร้อมอยู่ได้เลย 

ดังน้ันเพื่อป้องกันการถูกโกง จึงควรเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้าง

บ้านท่ีน่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพ แทนการจ้างผู้รับเหมาท่ัวไป

ซึ่งนอกจากจะไม่โกง ไม่เทงานแล้ว ยังมีการค านวนงบสร้างบ้าน

โดยรวมท้ังหมด และแผนการจ่ายเงินไว้อย่างชดัเจนด้วย

2. งบส าหรับการตกแต่งภายใน 

ในส่วนของการการตกแต่งบา้นน้ี ส่วนใหญ่จะถูกแบง่จากงบท่ีใชใ้น

การสร้างบา้นท้ังหมดออกมาประมาณ 20 - 30% โดยการตกแต่ง

ภายในน้ันจะหมายรวมถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของตกต่างๆ 

ท่ีจะใชใ้นตัวบา้นท้ังหลังด้วย 

ดังน้ันงบท่ีจะแบง่ออกมาใชส้ าหรับการตกแต่งเจ้าของบ้านจึงควร

คิดทบทวนทุกอย่างให้รอบคอบ และรัดกุมมากท่ีสุด เพราะหาก

ขาดเหลืออะไรไประหว่างตกแต่งบ้าน อาจต้องเสียเงินเพิ่ม และ

เสียเวลาในการสร้าง ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหางบประมาณบานปลาย

ภายหลังได้

3. งบส าหรับการตกแต่งภายนอก 

งบท่ีเหลือจากสองส่วนแรกซึ่งจะชว่ยใหเ้จ้าของบา้นมีพื้นท่ีพกัผอ่น

มากข้ึน โดยอาจใช้เพื่อการตกแต่งสวนตามสไตล์ท่ีเข้ากับตัวบ้าน 

การจัดพื้นท่ีท ากิจกรรมภายนอกบ้านให้สมาชิก เช่น ศาลาน่ังเล่น

จะสร้างบ้านมือใหม่ ท่ีแม้อายุยังน้อย แต่หากรู้จักวางแผนและ

เตรียมงบอย่างละเอียดรอบคอบ ก็สามารถมีบ้านท่ีน่าอยู่ ตอบทุก

โจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ท่ีส าคัญ สร้างบ้านจบแบบท่ีงบไม่

บานปลายแน่นอน
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สระว่ายน้า บ่อปลา มุมนั่งเล่น 

ท ากิจกรรม หรือจัดปาร์ตี้ หรือ

หากบ้านไหนมีผู้สูงอายุ อาจใช้

เป็นงบท่ีจัดท าทางลาดส าหรับ

รถเข็นและมุมสวยหย่อมให้

ผู้สูงอายุไว้พกัผ่อนก็ได้

ท้ังหมดนี้เป็นเคล็ดลับและเป็น

แนวทางในการจัดเตรียมและ

จัดสรรงบประมาณส าหรับผู้ท่ีคดิ



7 Checklists เตรียมพร้อมก่อนลงมือสร้ำงบ้ำน

1. ชัดเจนในควำมต้องกำร

ก่อนไปถึงข้ันตอนก่อสร้างสร้างบ้านน้ัน มาดูข้ันตอนแรกๆ ท่ี

เจ้าของบ้านต้องตอบให้ได้ก่อนคือ ส ารวจความต้องการท่ีชัดเจน

ในด้านต่างๆ เช่น สไตล์บ้านเป็นแบบไหน จ านวนชั้นท่ีอยากได้ 

การตกแต่งท่ีชอบ ความต้องการของผู้จะเข้าอยู่อาศัยทุกคนเป็น

อย่างไร ต้องจัดเตรียมพื้นท่ีพเิศษส าหรับผู้สูงอายุ หรือเด็กหรือไม่ 

รวมถึงพื้นท่ีกิจกรรมส าหรับครอบครัว

เมื่อความต้องการอย่างชัดเจนในด้านต่างๆ มีพร้อมแล้ว จึงน า

รายละเอียดดังกล่าวปรึกษากับบริษัทรับสร้างบ้าน และทีม

ออกแบบท่ีเลือกไว้ เพื่อค้นหาแบบบ้านมาตรฐานของบริษัทท่ี

ใกล้เคียงกับความต้องการ หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการ

และไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยทุกคน

2. งบประมำณมีพร้อมจ่ำยอย่ำงครอบคลุม

งบประมาณถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เจ้าของบา้นรู้ว่าจะสร้าง

บา้นได้ตามความต้องการแค่ไหน ขาดหรือเกินหรือไม่ 

โจทย์ข้อนี้เจ้าของบา้นอาจน าแบบท่ีต้องการปรึกษาบริษัทรับสร้าง

บ้าน เพื่อท าการประเมิณราคาคร่าวๆ หากงบท่ีมีพอส าหรับการ

สร้างบา้นตามแบบน้ันก็สามารถด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้เลย 

แต่หากงบประมาณไม่เพยีงพอ บริษัทรับสร้างบ้าน อาจมีทางออก

ท่ีเหมาะสมให้เจ้าของบ้านเลือก เช่น ปรับเรื่องขนาดพื้นท่ีใช้สอย 

ปรับเปลี่ยนแบบบา้น หรือปรับสเป็ควัสดุท่ีจะใช ้และนี่ถือเป็นข้อดี

ของการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านเพราะท าให้ เห็นราคา

ค่าใชจ่้ายโดยรวมท้ังหมด ก่อนลงมือสร้างบา้นจริงๆ เพื่อท่ีเจ้าของ

บา้นจะได้เตรียมตัวให้พร้อม
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สรา้งบา้นเป็นงานที่ใชง้บก้อนใหญ่ มีขั้นตอนละเอียดซับซ้อนและใชเ้วลานาน ดังนั้นก่อนตัดสินใจสร้าง เจ้าของบ้านควรมี

ความพรอ้มในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่เป็นมากกว่าพื้นที่กิน อยู่ หลับนอน แต่ยังต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์การอยู่

อาศัย และสรา้งความสุขทุกชว่งเวลาด้วย ลองมาเชก็ลิสความพรอ้มก่อนลงมือสรา้งบา้นกันก่อน



3. มีที่ดินเปล่ำพร้อมสร้ำงบ้ำน

ถือเป็นการส ารวจอย่างแรกๆ เลยก็ได้ส าหรับเรื่องท่ีดินท่ีจะใชส้ร้าง

บา้น ซึ่งในท่ีน้ีจะหมายรวมถึงการปรับเตรียมหน้าดินให้สม่าเสมอ

พร้อมส าหรับการสร้าง หรือบางแห่งอาจต้องมีการถมท่ีให้ได้ระดับ

ความสูงท่ีเหมาะสม รวมถึงความพร้อมของสาธารณูปโภคด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนน ประปา ไฟฟ้า เพื่อให้พร้อมส าหรับการ

สร้างบา้น เพราะเมื่อลงมือสร้างแล้ว จะต้องมีเรื่องการขนส่งวัสดุ 

และการใช้น้ า - ไฟ ในการก่ อสร้ า ง ด้วย  หาก เจ้ าของบ้าน

เตรียมพร้อมท้ังไว้ดีแล้วจะท าให้งานสร้างต่างๆ เป็นไปอย่าง

ราบรื่น

4. เลือกแบบบ้ำนที่เหมำะสม

แบบบ้านท่ี เหมาะสม น้ัน ต้อ งเหมาะสมท้ั งกับขนาด ท่ี ดิน 

ส่ิงแวดล้อม สภาพอากาศ ท่ีส าคัญคือเหมาะสมกับความต้องการ

และไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย เพราะคงจะไม่ดีนักหากแบบบ้าน

เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ แต่ไม่มีฟังก์ชัน่ท่ีไม่รองรับการใชช้วีิตและ

ความต้องการของเจ้าของบา้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าบ้าน

น้ันไม่ได้สร้างข้ึนเพื่อผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

5. ควำมรู้เบื้องต้นเรื่องกำรสร้ำงบ้ำน

จริงอยู่ท่ีเจ้าของบา้นไม่ได้ลงมือออกแบบบา้น หรือก่อสร้างเอง จึง

ไม่ต้องรู้เรื่ องรายละเอียดเรื่องการสร้างบ้านมากนัก แต่หากมี

ความรู้เบื้องต้นไว้บา้ง เชน่ ข้ันตอนการสร้าง การติดต่อขออนุญาต

ก่อสร้าง กฎหมายก่อสร้าง หรือศัพท์เบื้องต้นท่ีจ าเป็นเรื่องงาน

สร้าง จะท าให้เจ้าของบา้นรู้เท่าทันข้ันตอนการสร้าง และสามารถ

ท่ีจะคุยโต้ตอบกับทีมงานท้ังสถาปนิก วิศวกร และช่างก่อสร้างได้

อย่างเข้าใจตรงกัน

6. รู้เรื่องวัสดุและรำคำในท้องตลำด

การสร้างบ้านยิ่งใช้วัสดุคุณภาพดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ

ใช้งาน ย่อมท าให้บ้านน้ันยิ่งแข็งแรงปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย

ในระยะยาว หากเจ้าของบ้านรู้เรื่องเกี่ยวกับวัสดุไว้บ้าง รวมท้ัง

รู้ราคาในตลาด จะท าให้สามารถบอกความต้องการกับผู้ออกแบบ

ได้และสามารถเลือกใช้วัสดุท่ีเข้ากับความชอบ เข้ากับแบบบ้าน

ในราคาท่ีเหมาะสมได้

7. เลือกบริษัทรับสร้ำงบ้ำนที่น่ำเชื่อถือและเป็นมืออำชีพ

ปัญหาการสร้างบา้นท่ีเจ้าของบา้นส่วนใหญ่พบเจอคือการเลือกใช้

ผู้รับเหมาท่ัวไป ท่ีไม่มีสถานท่ีติดต่อเป็นหลักแหล่ง ไม่มีความเป็น

มืออาชพี ท าให้ผลท่ีตามมาคือโดนท้ิงงานบา้ง หรือได้งานสร้างท่ีไม่

ตรงตามแบบ 

ดังน้ันหากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านท่ีน่าเชื่อถือ 

จะช่วยลดปัญหาการท้ิง เท หนีงาน เพราะสามารถตามงานได้

โดยตรงกับบริษัท รวมท้ังยังมีฝีมือทีมช่างท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

มีผลงานสร้างบ้านท่ีสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งส าหรับเจ้าของบ้าน

ท่ีก าลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านอยู่ อาจลองหาข้อมูลหลายๆ 

บริษัทมาเปรียบเทียบกัน แล้วเลือกท่ีท่ีตรงความต้องการมากท่ีสุด

การเตรียมความพร้อมก่อนสร้างบา้นเป็นเรื่องส าคัญ หากเจ้าของ

บา้นมีการวางแผน ศึกษาหาข้อมูลความรู้อย่างรอบด้าน จะท าให้

การวางรากฐานชีวิตด้วยการสร้างบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง 

และได้บา้นพร้อมอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต
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ปัจจัยควรค ำนึงเมื่อออกแบบบ้ำนเพ่ือผู้สูงอำยุ

สามารถในป้องกันและลดอุบติัหตตุ่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้

เอ้ือต่อการใชช้วีิตได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากท่ีสุด

ชว่ยเสริมให้สุขภาพกาย-ใจ ของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน ท าให้สามารถ

อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยทุกเวลา

กำรออกแบบส่วนต่ำงๆ ของบ้ำนเพ่ือผู้สูงอำยุ

1. ห้องนอน 

ห้องนอนผู้สูงอายุ ควรออกแบบและจัดต าแหน่งให้อยู่บริเวณชั้น

ล่างของบา้น โดยภายในห้องควรมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

มีพื้นท่ีภายในห้องอย่างน้อย 10-12 ตร.ม. ไม่รวมห้องน้า

ภายในมีพื้นท่ีกว้างพอท่ีรถเข็นจะเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก

ควรปูพื้นด้วยวัสดุท่ีมีคุณสมบติัชว่ยดูดซับแรงกระแทก

ติดต้ังระบบไฟส่องสว่างน าทางอัตโนมัติเพื่อชว่ยลดความเส่ียง

มีความเป็นส่วนตัว แยกออกเป็นสัดส่วนจากพื้นท่ีส่วนกลาง

มีพื้นท่ีรองรับการท างานอดิเรก หรือ พกัผ่อนส่วนตัว

2. ห้องน่ังเล่น

ไม่จัดวางเฟอร์นิเจอร์กีดขวางทางเดิน และเลือกเฟอร์นิเจอร์

แบบท่ีมีเหล่ียมมุมน้อย ฐานต้ังต้องมั่นคง ไม่เป็นล้อเล่ือน

มีการติดต้ังราวจับส าหรับประคองตัวเดิน หรือยึดเหน่ียวเมื่อจะ

เปลี่ยนอิริยาบท

หน้าต่างเลือกใชเ้ป็นแบบบานใหญ่ มีความสูงจากพื้นประมาณ 

50 ชม. เพื่อให้สามารถทอดสายตามองเห็นวิวภายนอกได้

สวิตชไ์ฟในห้องน่ังเล่นควรมีความสูงจากพื้นประมาณ 90 ซม. 

ส่วนปล๊ักควรสูงประมาณ 45 ชม.

การสรา้งบา้นให้อยู่ดีมีคุณภาพ ต้องตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจ ากัด

ทางสุขภาพร่างกายแตกต่างจากวัยอ่ืนๆ การออกแบบบ้านจึงควรสอดคล้องกับลักษณะความจ าเป็นของการอยู่อาศัย 

เพื่อให้สะดวกสบาย ปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่างๆ มากที่สุด 
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3. ห้องน้า

แยกพื้นท่ีระหว่างส่วนเปียกกับส่วนแห้งอย่างชดัเจน 

พื้นผิวปูพื้นควรเลือกใชแ้บบท่ีไม่ลื่น 

ส่วนของพื้นท่ีเปียกควรติดราวจับเพื่อใชส้ าหรับการประคองตัว 

มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความชว่ยเหลือ เมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน

ประตหู้องน้าควรใชเ้ป็นบานเลื่อนหรือแบบเปิดออก

อ่างล้างหน้าส าหรับผู้สูงอายุท่ีใชร้ถ Wheelchair ควรมีลักษณะ

โค้งด้านหน้า มีพื้นท่ีว่างใต้อ่าง 

4. ห้องครัว

พื้นท่ีห้องครัว ควรมีความกว้างขวางพอส าหรับรถเข็น

ไม่จัดวางสิ่งของกีดขวางพื้นท่ีทางเดิน

ส่วนล้างควรอยู่ต าแหน่งท่ีไม่ได้เดินผ่านบ่อย เพื่อป้องกันการ

ลื้นล้มกรณีท่ีมีน้ากระเด็นลงพื้น

เคาน์เตอร์ควรมีความสูงท่ีพอดีกับความสูงของผู้สูงอายุ ให้

สามารถใชง้านได้สะดวกโดยไม่ต้องเขย่งหรือก้มมากเกินไป

ตู้เย็นหรือลิ้นชกัในครัว ควรติดต้ังให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

เพื่อท่ีผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ มากเกินไป

พื้นท่ีภายในห้องครัวควรติดต้ังระบบระบายอากาศไว้อย่างดี

5. ประต ู- หน้าต่าง

ประตคูวรมีความกว้างอย่างน้อย 90 ซม. และกว้างพอท่ีรถเข็น

สามารถลอดผ่านได้

ลักษณะบานประตูควรเป็นแบบเปิดออก หรือแบบบานเลื่อน 

มือจับประตคูวรเป็นแบบแกนผลัก เพื่อความสะดวก

หน้าต่างบ้านท่ีมีผู้สูงอายุควรมีขนาดเหมาะสม เปิดรับแสง

ธรรมชาติได้อย่างดี สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้

6. ทางเดิน-ทางลาด-พื้น 

บ้านท่ีมีผู้สูงอายุ ควรมีการออกแบบพื้นบ้านให้เรียบเสมอกัน 

ไม่ควรยกพื้นต่างระดับ และต้องไม่เรียบเกินไป

บริเวณทางเดินควรมีแสงสว่างเพยีงพอ และเป็นระบบเปิด-ปิด 

อัตโนมัติ

มีราวจับท้ังพื้นท่ีท่ีเป็นทางเดิน ทางลาด และท่ัวบริเวณบ้าน 

เพื่อเป็นท่ียึดจับ สร้างความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีใชร้ถเข็น ในพื้นท่ีบา้นควรมีทางลาดให้ข้ึนลงสะดวก 

ไม่ชนัจนเกินไป

7. บนัได 

ตัวบันไดควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ม. และหากบันไดมี

ความสูง ควรต้องมีชานพกัเป็นระยะๆ

ข้ันบันไดควรมีความสูงส าหรับแต่ละข้ันไม่เกิน 15 ซม. และมี

ความกว้างอย่างน้อย 30 ซม. หรือมีขนาดท่ีวางเท้าได้เต็มเท้า

พื้นบนัไดควรปูด้วยวัสดุท่ีไม่ท าให้ลื่น และไม่ควรขัดเงาจนท าให้

มีความลื่นเพราะอาจจะท าให้เกิดอุบติัเหตไุด้ 

ราวจับควรมีความมั่นคงแข็งแรง ได้มาตรฐาน สามารถจับได้

อย่างถนัดมือ เมื่อบา้นสร้างแล้วก็ควรมีการตรวจเช็กราวบันได

ให้สามารถใชง้านได้ดีเสมอ

ด้วยข้อจ ากัดทางร่างกายท่ีมีผลท าให้การใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ

น้อยกว่าวัยหนุ่มสาว ดังน้ันการสร้างบ้านท่ีเอ้ือต่อการใช้ชีวิตและ

สะดวกสบายแม้ร่างกายไม่อ านวย จะช่วยให้ผู้สูงอายุ รู้สึกมี

ความสุข และอุ่นใจเมื่อพักอาศัยในบ้านท่ีให้ความส าคัญและ

ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
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แบบบ้ำนดีไซน์สวย

เพื่อครอบครวัทีส่มบรูณแ์บบ

AT-908สแกน QR code ดูรำยละเอียดแบบบ้ำน

Prestige P-203

ผกำแก้ว

FEB-15

นำครำช

INSPIRE 12



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code

เพื่อดูคลิปต่ำงๆ ของ

สมำคมธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อกำรสร้ำงบ้ำนกบัมืออำชพี

จัดท ำโดย

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub

Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


