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• ระยะร่น ส าคัญอย่างไรกับการสร้างบ้านให้ถูกกฎหมาย?
• เทคนิคออกแบบร้ัวสวยให้เข้ากับแบบบ้าน

• เทคนิคสร้างบ้านน่าอยู่สู้ Covid-19
• เร่ืองควรรู้ สร้างบ้านปลอดภัยจากความช้ืนและเช้ือรา ต้นตอปัญหาสุขภาพ



ระยะร่นส ำหรับกำรสร้ำงบ้ำนคืออะไร?

ระยะร่น คือระยะห่างของแนวอาคารกับแนวเขตท่ีกฎหมาย

ก าหนด เช่น พื้นท่ีข้างเคียง คูคลอง ถนน ซึ่งมีกฎหมายควบคุม

อาคารก าหนดไว้ เชน่ ตัวบา้นต้องเว้นระยะห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า  

50 เซนติเมตร หรือตัวบ้านท่ีอยู่ริมถนนต้องมีระยะห่างจาก

กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 

โดยในท่ีนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ได้รวบรวมกฎหมาย

ระยะร่นท่ีควรรู้ ไว้เป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีวางแผนจะสร้างบ้านบน

ท่ีดินส่วนตัว เพื่อไม่ให้บ้านท่ีสร้างต้องพบกับปัญหาด้านกฎหมาย

ในภายหลัง

ข้อก ำหนดกฎหมำยเก่ียวกับกำรสร้ำงบ้ำน

1. กฎหมายไม่อนุญาตให้สร้างบา้นเต็มพื้นท่ี

ในการสร้างบ้านเด่ียว กฎหมายมีข้อก าหนดท่ีจะต้องปล่อยให้มี

ท่ีว่างไม่น้อยกว่า 30% ของท่ีดิน ดังน้ันจึงเหลือพื้นท่ีส าหรับ

สร้างบา้น 70% ของท่ีดิน 

โดยใน 70% ของท่ีดินน้ัน ตัวบา้นจะเอียงฝั่ งซ้าย ฝั่ งขวา หรือชดิไป

ด้านหลังก็ได้ กฎหมายไม่บงัคับให้บา้นต้องอยู่ตรงกลางหรือส่วนใด

ส่วนหน่ึงของพื้นท่ี ส าหรับพื้นท่ีดินอีก 30% ท่ีเหลือ สามารถ

จัดสรรเป็นพื้นท่ีใชส้อยอ่ืนๆ เชน่ จัดสวน ปลูกต้นไม้ จอดรถ หรือ

ท าบอ่ปลาก็ได้
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ตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่เองสักหลัง หลายคนอาจใช้วิธีสร้างบ้านให้เต็มพื้นที่ เพื่อความคุ้มค่าและมีพื้นที่ใช้สอยมากๆ  แต่รู้หรือไม่ว่าในทาง
กฎหมาย และการปฏิบัติจริงไม่สามารถท าได้ เพราะผิดกฎหมายระยะร่นของการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงกฎหมายระยะร่นยังมีรายละเอียด
อื่นๆ ที่เจ้าของบ้านควรรู้อีกหลายข้อ ดังน้ันมาท าความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาใน
ภายหลัง



2. ระยะถอยร่นจากแนวท่ีดินข้างเคียง

ตามกฎหมายระยะร่น ตัวบา้นต้องเว้นระยะห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า 

50 เซนติเมตร แต่หากต้องการเว้นระยะน้อยกว่าน้ัน ต้องให้เพื่อน

บา้นเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ผนังบา้นด้านท่ีติดรั้วต้องเป็นผนังทึบไม่มีหน้าต่าง ชอ่งลม ชอ่งแสง 

โดยกฎหมายระบุรายการเว้นระยะห่างจากแนวท่ีดินข้างเคียงดังนี้

อาคารด้านท่ีชิดท่ีดินเอกชน ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่อง

ระบายอากาศ หรือริมระเบยีงชัน้ 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร 

ต้องอยู่ห่างจากเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

อาคารสูง 3 ชั้นข้ึนไป หรือมีความสูงเกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่าง

จากเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

อาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีท่ีว่างโดยรอบอาคาร

ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นบา้นท่ีมีพื้นท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร

อาคารท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร ต้องมีท่ีวางโดยรอบอาคาร

ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

บ้านท่ีมีพื้นท่ีไม่เกิน 300 เมตร ให้ผนังด้านท่ีไม่มีช่องเปิด

สามารถสร้างห่างเขตท่ีดินได้น้อยกว่า 1 เมตร หากห่างเขตท่ีดิน

น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของท่ีดิน

3. ระยะร่นจากแนวถนน

ถนนเป็นพื้นท่ีสาธารณะ กฎหมายจึงห้ามไม่ให้สร้างบ้านล้าเข้าไป 

ตัวบา้นท่ีอยู่ริมถนนต้องมีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3

เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางถนนท่ีมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร 

4. ท่ีดินชดิถนนหักมุมจะต้องปาดแนวรั้วด้านละ 4 เมตร

เพื่อไม่ให้รั้วบ้านหรือก าแพงบดบังทัศนะวิสัยการมองเห็นของ

ผู้ขับขี่รถยนต์ บ้านอยู่ติดมุมถนนท่ีมีมุมหักถนน 2 ด้านน้อยกว่า 

135 องศา และถนนกว้าง 3 เมตรข้ึนไป จะต้องปาดมุมรั้วด้านละ 4

เมตร โดยท่ีดินส่วนท่ีถูกปาดมุมรั้วออกไปน้ันยังคงเป็นกรรมสิทธิ์

ของเจ้าของบา้นอยู่เชน่เดิมไม่ใชท่ี่ดินสาธารณะ

5. ระยะร่นบา้นแถว

บา้นแถวท่ีไม่อยู่ริมทางสาธารณะต้องมีถนนด้านหน้าใช้ร่วมกัน

กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

บา้นแถวท่ีมีท่ีมีด้านข้างใกล้เขตท่ีดินผู้อ่ืน ต้องมีท่ีว่างระหว่าง

ด้านน้ันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่บ้านแถวท่ีก่อสร้างข้ึน

ทดแทนอาคารเดิม โดยมีพื้นท่ีไม่มากกว่าพื้นท่ีของอาคารเดิม 

และมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารทุกด้านต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ ท่ีวัด

จากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะ

ท่ีอยู่ใกล้อาคารท่ีสุด เชน่ วัดระยะได้ 6 เมตร ความสูงของบา้นท่ีจะ

สร้างได้ต้องไม่เกิน 12 เมตร เป็นต้น

นี่เป็นเพียงบางส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายระยะร่น

เท่าน้ัน ซึ่งในการสร้างบา้นยังมีกฎหมายการก่อสร้างส่วนอ่ืนๆ และ

การขออนุญาตด าเนินการด้านต่างๆ อีกมากมาย 

ดังน้ันก่อนเริ่มโครงการสร้างบ้านท่านเจ้าของบ้านควรศึกษาหา

ข้อมูลอย่างรอบด้าน หรือตัดสินคัดสรรบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมี

ประสบการณ์รับสร้างบ้าน และให้บริการครบวงจร ครอบคลุมท้ัง

การก่อสร้าง และการขออนุญาตในข้ันตอนต่างๆ เพื่อจบปัญหาใน

ข้อกฎหมาย ท าให้การสร้างบา้นเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด
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เทคนิคออกแบบรั้วสวย 

1. เลือกใหเ้ข้ำกับแบบบ้ำน

เลือกติดต้ังรั้วบ้านให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งบ้าน เพื่อให้บ้าน

สวยงามสมบูรณ์แบบ ดูไม่ขัดตา นอกจากนี้หากเลือกโทนสีให้เข้า

กับตัวบา้น รั้วก็จะยิ่งส่งเสริมให้บา้นโดดเด่นยิ่งข้ึน 

2. พิจำรณำจำกพื้นที่รอบบ้ำน

ถ้าหากเลือกรั้วบ้านโดยไม่ค านึงถึงระยะห่างของพื้นท่ี และความ

สมดุลกับตัวบ้าน อาจท าให้บ้านดูอึดอัดหรือโล่งมากเกินไป เช่น

ถ้าระยะห่างจากตัวบา้นถึงรั้วไม่เกิน 1.80 เมตร ควรเลือกแบบรั้ว

ท่ีเรียบง่าย ไม่ปิดทึบ หลีกเลี่ยงลวดลายท่ีซับซ้อน หากมีพื้นท่ีกว้าง

ก็สามารถเลือกประตูรั้วลายทึบได้ นอกจากน้ียังควรก าหนด

ความสูงของรั้วให้เหมาะสมกับตัวบ้านด้วย โดยขนาดรั้วบ้าน

มาตรฐานท่ีนิยมกันจะสูงประมาณ 1.2 - 2 เมตร
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บ้านหลังงามจะขาดร้ัวสวยๆ คู่กันไม่ได้ เพราะร้ัวบ้านเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยก าหนดอาณาเขตของบ้าน ป้องกันบุคคลภายนอก
และสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในเขตบ้าน นอกจากน้ีแล้วร้ัวบ้านยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบ้านให้โดดเด่นสวยงามอีกด้วย หากเปรียบบ้านเป็น
ร่างกาย ร้ัวบ้านก็เสมือนเสื้อผ้า ร้ัวบ้านสวยก็ยิ่งส่งเสริมให้บ้านดูดี ดังน้ันหากยังตัดสินใจเลือกแบบร้ัวไม่ได้ ลองมาดูเทคนิคออกแบบ
ร้ัวสวยและการเลือกวัสดุให้เข้ากับแบบบ้าน ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รวบรวมมาฝากกัน
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3. เลือกสใีหเ้หมำะสม

การเลือกสีสันของรั้วบา้นควรให้เข้ากับสไตล์และสีของตัวบ้าน จะ

ช่วยท าให้บ้านดูสวยท้ังจากภายนอกและภายใน กลมกลืนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เชน่ ตัวบา้นสีขาวอาจจะเข้ากันได้ดีกับรั้วได้หลาย

สีสัน ท้ังสีด าท่ีท าให้บ้านดูมีพลัง สีขาวหรือครีมท่ีช่วยให้บ้านดู

สว่าง หรือสีน้าตาล สีไม้ธรรมชาติ ท่ีชว่ยให้บา้นดูอบอุ่นร่มรื่น 

4. เลือกวัสดุทนทำนเข้ำกับแบบบ้ำน

มีวัสดุหลากหลายชนิดท่ีนิยมน ามาใชท้ ารั้วบา้น ซึ่งก่อนจะตัดสินใจ

เลือกแบบรั้วชนิดใดน้ัน มาลองท าความรู้จักข้อมูลของแต่ละชนิด

กันก่อน

รั้วเหล็ก เป็นรั้วบ้านท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ มา

ยาวนาน เพราะสามารถท าได้ท้ังแบบรั้วทึบ รั้วโปร่ง และรั้ว

เหล็กดัด ท าให้เป็นลวดลายต่างๆ ได้หลายรูปแบบ มีความ

แข็งแรง เข้ากันได้กับบา้นหลายสไตล์ รั้วมีชอ่งว่างท าให้สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพท้ังภายในและภายนอกได้ แต่ต้องระวังเรื่อง

สนิมและน้าหนักรั้วท่ีค่อนข้างมาก

รั้วสแตนเลส หรือเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นท่ีนิยมมากเช่นกัน 

เพราะมีคุณสมบติัคล้ายคลึงกับเหล็ก คือสามารถออกแบบเป็น

รูปร่างต่างๆ ได้ตามต้องการ แต่มีน้าหนักเบา ป้องกันรอยขีด

ข่วนได้ดี ไม่เปราะบางไปตามสภาพอากาศ เชด็ท าความสะอาด

ได้ง่าย ไม่ต้องกลัวสนิม ท าให้รั้วบ้านดูใหม่อยู่เสมอ แต่มีราคา

สูงกว่ารั้วเหล็ก

รั้วไม้  ให้ความเป็นธรรมชาติ อบอุ่น โปร่งสบาย สามารถหาได้

ง่าย ราคาถูก ออกแบบได้หลากหลายสไตล์ และมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว แต่รั้วชนิดน้ีต้องดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ เพราะ

ผพุงัได้ง่าย หากชื่นชอบรั้วสไตล์ไม้ แนะน าให้ใช้เป็นไม้เทียมท่ี

ราคาถูกหาง่าย  มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สะดวกในการ

ติดต้ัง ทนต่อสภาพอากาศและแมลงต่างๆ ท าความสะอาดง่าย 

ไม่ลามไฟ

รั้วต้นไม้  เป็นการตกแต่งเขตบ้านด้วยต้นไม้นานาพรรณ จึงให้

ความรู้สึกสดชื่น เป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว อีกท้ังยังชว่ยกรอง

อากาศมอบความรู้สึกปลอดโปร่งให้กับสมาชิกในบ้าน จึง

นับเป็นหน่ึงในรั้วบา้นสวยๆ ราคาถูกท่ีคุ้มค่ามากทีเดียว แต่รั้ว

ชนิดนี้ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดเพื่อให้ความสวยงาม 

รั้วปูน เป็นรั้วท่ีก่อข้ึนมาจากอิฐ หรือการใช้แผ่นคอนกรีต

ส าเร็จรูป อาจเสริมความแข็งแรง ตกแต่งเพิ่มเติมโดยวิธีการ

ต่างๆ เช่น ฉาบด้วยปูนแล้วขัดมันหรือทาสี ตกแต่งด้วยหิน

รูปทรงต่างๆ รั้วปูนมีราคาถูก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แข็งแรง

และปลอดภัย ตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบ แต่มีน้าหนักมาก

จ าเป็นต้องท าฐานรากท่ีมั่นคง ท าให้เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม และ

รั้วชนิดน้ีท าให้บา้นดูทึบ ปิดกั้นลมท่ีะพดัเข้ามาในบา้น

การจะมีบา้นหลังงามดังฝันไม่ใชเ่รื่องยาก ถ้าเลือกใชบ้ริการ บริษัท

รับสร้างบ้าน ท่ีมีความเป็นมืออาชีพและได้มาตรฐาน มีความ

เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างบ้าน อีกท้ังมีบริการหลังการขายท่ีดี 

เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องช่างท้ิงงานกลางคัน หรือสร้างบ้านไม่ได้

มาตรฐาน หากได้บริษัทรับสร้างบ้านท่ีครบจบในท่ีเดียว เจ้าของ

บา้นก็จะได้รับความสะดวกสบายและประหยัดเวลาอีกด้วย
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เทคนิคสร้ำงบ้ำนน่ำอยู่สู้ Covid-19

1. สกัดเชื้อโรคต้ังแต่หน้าบา้น

เชื้อโรคมีอยู่ท่ัวไปตามสถานท่ีต่างๆ ดังน้ันก่อนจะเข้าสู่ตัวบ้านอัน

เป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ีแสนปลอดภัย จึงควรมีด่านสกัดเชื้อโรคให้

สมาชกิได้ท าความสะอาดร่างกายขับไล่เชื้อโรคก่อนจะก้าวเท้าเข้า

บ้าน เพื่อให้บ้านเป็นสถานท่ีปลอดภัยและปลอดเชื้อ ซึ่งมีแนว

ทางการก่อสร้างออกแบบบา้น ดังนี้

ออกแบบพื้นท่ีส าหรับท าความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกอย่างก่อน

น าเข้าภายในบา้น โดยอาจท าเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งส าหรับวางของ 

หรือเป็นตู้เก็บของแบบปิดมิดชดิท่ีข้ึนอยู่กับลักษณะการใชง้าน
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หลังจากที่เราได้รู้จักกับมหันตภัยโรคระบาด Covid-19 ที่คุกคามยาวนานกว่า 2 ปี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลายอย่าง เช่น 
การรักษาระยะห่างระหว่างกัน การลดการสัมผัส การติดต่อผ่านออนไลน์แทนการพบปะหน้าตา อีกทั้งการดูแลความสะอาดที่เข้มข้น
ขึ้น ก่อให้เกิดเป็น New Normal ในการใช้ชีวิต รวมถึงในส่วนของบ้านที่เป็นปัจจัย 4 ก็เช่นกัน เกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับโรคร้าย 
เกิดเป็นมาตรฐานใหม่ของบ้านในอนาคต ซ่ึงสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้รวมเทคนิคสร้างบ้านน่าอยู่สู้ Covid-19 เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ที่ก าลังคิดจะสร้างบ้านในอนาคต
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จัดท าอ่างล้างมือท่ีบริเวณหน้าบ้าน หรือทางเข้าสวน เพื่อให้

สมาชกิและผู้มาเยือนได้ล้างมือก่อนเข้าบา้น

ออกแบบให้มีตู้เก็บรองเท้าและท่ีน่ังถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน 

เพื่อให้ได้ท าความสะอาดรองเท้าฆ่าเชื้อโรคก่อนถอดเก็บ และ

ไม่เป็นการน าพารองเท้าท่ีมีเชื้อโรคเข้าบา้น

ออกแบบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าท่ีใส่ออก

นอกบ้านเป็นชุดสะอาดก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน โดยอาจเป็นห้องท่ี

เชื่อมต่อกับโซนซักล้างท าความสะอาด หรือเป็นเพียงตู้เก็บ

เสื้ อผ้าท่ีเตรียมไว้ส าหรับเปลี่ยนพร้อมตะกร้าแบบมีฝาปิด

ส าหรับใส่เสื้อผ้าใช้แล้ว หากสามารถจัดให้เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ต้อง

ผ่านเข้าตัวบา้นได้จะดียิ่ง

ออกแบบพื้นท่ีแยกเก็บส่ิงของท่ีใช้นอกบ้าน เพื่อลดการน า

ส่ิงของไม่จ าเป็นเข้าบา้น ซึ่งจะชว่ยลดความเส่ียงการน าเชื้อโรค

เข้าบา้นได้ด้วย เชน่ รองเท้า ร่ม เสื้อคลุมท างาน กระเป๋าผ้า โดย

ท าเป็นตู้ ชัน้และราวส าหรับเก็บของ

ปรับต าแหน่งห้องอาบน้าให้ใกล้ทางเข้าบา้น หรือผ่านตัวบา้นให้

น้อยท่ีสุด เพื่อให้สมาชิกท่ีกลับมาจากไปข้างนอกได้ท าความ

สะอาดร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้า อีกท้ังเป็นห้องน้าส าหรับแขก

ซึ่งจะไม่ต้องเดินเข้าไปด้านในบา้น

ออกแบบพื้นภายในบ้านให้สูงกว่าพื้นโถงทางเข้า 10-15

เซนติเมตร เพื่อชว่ยลดส่ิงสกปรกท่ีจะเข้ามาในบา้น 

ท าประตูกั้นแยกโซนท่ีเส่ียงรับเชื้อจากภายนอก กับบริเวณ

ภายในบ้านอีกชั้นเพื่อลดการกระจายเชื้อ และจัดให้มีช่อง

ระบายอากาศหรือพดัลมดูดอากาศเพื่อชว่ยหมุนเวียนอากาศใน

โถงทางเข้า

2. เลือกใชอุ้ปกรณไ์ร้มือสมัผสั

อย่างท่ีทราบกันว่าเชื้อโรคจะติดต่อกันทางการสัมผัส ดังน้ันต้ังแต่

เกิดโรค Covid-19 ระบาด ท าให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้

ลดการสัมผัสส่ิงต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงรับเชื้อ ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีส่งผล

ต่อการออกแบบบา้นในอนาคตด้วย น่ันคือลดการใชข้องส่วนกลาง

ร่วมกัน และปรับอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากข้ึน เช่น ประตู

อัตโนมัติ ก๊อกน้าระบบเซนเซอร์ หรือระบบส่ังการด้วยเสียง ในการ

เปิด-ปิด เครื่องใชไ้ฟฟ้า

3. จัดพื้นที่รับพัสดุลดกำรสมัผสั

การซื้อของออนไลน์และการส่ังอาหารผ่าน Application กลายเป็น

เรื่องปกติในช่วงล็อกดาวน์ท่ีผ่านมา ท าให้ในแต่ละวันเราต้อง

พบปะรับส่ิงของกับขนส่งมากหน้าหลายตา เพิ่มโอกาสความเส่ียง

ในการติดเชื้อ ดังน้ันการออกแบบพื้นท่ีรับ-ส่ง พัสดุโดยไม่ต้อง

พบปะกันในระยะใกล้ชดิ จึงเหมาะสมกับบา้นในยุคสู้ Covid-19 

โดยอาจจะออกแบบเป็นช่องรับพัสดุท่ีประตูเล็ก และติดต้ังหน้า

บานแบบเปิด พร้อมท าท่ีคล้องแม่กุญแจป้องกันการเปิดจาก

ภายนอก หรือท ากล่องรับจดหมายและพัสดุแบบฝังผนังให้

กลมกลืนกับบา้นได้ อย่างการเจาะผนังรั้วแล้วออกแบบให้มีชอ่งรับ

จดหมายด้านบน ส่วนช่องด้านล่างส าหรับใส่พัสดุมีฝาเปิดได้สอง

ด้านและมีล็อกด้านใน 

การตัดสินใจสร้างบ้านสักหลังต้องรองรับอนาคตข้างหน้า เพราะ

บา้นหลังหน่ึงอยู่กับเรานานเป็นสิบปี การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

ท่ีจะมาสานฝันบา้นหลังงามให้กับเราน้ันจึงต้องพิถีพิถัน ควรเลือก

บริษัทรับสร้างบา้นท่ีมีประสบการณ์มายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ

ในคุณภาพและมาตรฐานวิชาชพี 

ซึ่งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นองค์กรท่ีส่งเสริมธุรกิจรับสร้าง

บ้านให้มีมาตรฐานท่ีดีและถูกหลักวิธีในการก่อสร้าง สร้างเสริม

ความเชื่ อมั่นและเป็นท่ีพึ่งของผู้บริ โภค ด้วยการให้ความรู้ 

ค าปรึกษาปัญหาการสร้างบ้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานของวงการ

ก่อสร้าง
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ในช่วงหน้าฝน อากาศจะมีความชื้นสูงและสิ่งที่แฝงมากับความชื้นคือ เชื้อรา สิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆ ที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจาก
จะท าให้ข้าวของเสียหาย สปอร์ของเชื้อราหากเข้าสู่ร่างกายจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ตามมา เช่น หากเข้าตาและจมูกจะท าให้
เกิดการระคายเคือง มีอาการจาม น้ ามูกไหล มีไข้ บางรายก่อให้เกิดโรคหอบหืด ภูมิแพ้ และปอดอักเสบด้วย เชื้อราเกิดจากอะไร
และจะป้องกันแก้ไขได้ไหม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีค าตอบมาฝาก

สำเหตุของเชื้อรำในบ้ำน

เชื้อราภายในบา้นน้ันมักจะเกิดจากความชื้นท่ีสะสมอยู่ภายในบ้าน 

หากบริเวณห้องแสงแดดส่องไม่ถึงหรือไมค่่อยมีแสงด้วยแล้ว เชื้อรา

ยิ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เชน่ ในห้องน้า ห้องครัว ปัจจัยส าคัญ

ของการเกิดเชื้อราในห้องจึงอยู่ท่ีความชื้น ถ้าเราควบคุมไม่ให้เกิด

ความชื้น โอกาสท่ีเชื้อราในห้องจะเกิดก็จะน้อยลงไป

ควำมชื้นที่เหมำะสมในบ้ำนควรเป็นอย่ำงไร?

จริงๆ แล้วความชื้นก็ไม่ได้แย่ไปท้ังหมด ในบ้านจ าเป็นต้องมี

ความชื้นอยู่เพื่อให้เกิดความสบายตัว ผิวหนังไม่แห้งแตก หายใจได้

สะดวก แต่ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปแล้วความชื้น

ภายในควรอยู่ระหว่าง 20- 50% ซึ่งในช่วงหน้าฝนสภาพอากาศ

ในเมืองไทยมักจะมีความชื้นเกินกว่า 50 % อยู่แล้ว จึงมักท าให้เกิด

ปัญหากับเชื้อรากวนใจ
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จะรู้ได้อย่ำงไรว่ำบ้ำนมีควำมชื้นมำกไป?

สามารถใชอุ้ปกรณ์วัดท่ีเรียกว่าไฮโกรมิเตอร์ วัดค่าความชื้นได้ หาก

ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวให้ใช้หลักการสังเกตส่ิงแวดล้อมรอบบ้านว่า

เข้าข่ายลักษณะดังนี้หรือไม่ หากพบเห็นให้ระวังเชื้อราได้เลย

สีทาผนัง ปูน หรือวอลล์เปเปอร์ มีการลอก ร่อน มีรอยน้า ความ

อับชื้น หรือเชื้อราด าๆ 

เฟอร์นิเจอร์ พรม ไม้ปาเก้ปูพื้น มีร่องรอยบวมน้าหรือเป็นรา

พบการรั่วซึมของน้าท่ีพื้น รอยแตกของผนัง ขอบวงกบประตู

หน้าต่าง

พบหยดน้าเกาะตามท่อน้า

มีกล่ินอับชื้น

ระดับควำมเสยีหำยของเชื้อรำที่อันตรำยต่อสขุภำพ

ถ้าพบเชื้อราไม่มากก็อาจมีปัญหาแค่ท าให้ดูสกปรก น่ารังเกียจ แต่

ถ้าเป็นระดับปานกลางก็จะท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านและ

ส่ิงของเครื่องใช้ แต่ถ้าเป็นข้ันรุนแรงจะกระทบถึงสุขภาพของคน

อยู่อาศัย โดยเชื้อรามักจะท าให้เกิดภูมิแพ้และปอดอักเสบ ซึ่งเด็ก

และผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากเชื้อราได้ง่ายกว่าวัยอ่ืน ๆ 

วิธป้ีองกันและแก้ไขบ้ำนจำกควำมชื้น

ส าหรับบ้านท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างควรวางแผนป้องกันความชื้นไว้

ต้ังแต่แรก เพื่อไม่ต้องท าสงครามระยะยาวกับความชื้นในภายหลัง 

ดังนี้

เลือกท าเลสร้างบา้นท่ีเหมาะสม ไม่มีน้าขัง ระบายน้าได้ง่าย ไม่

อยู่ต่ากว่าถนน

ออกแบบบา้นให้มีกันสาดเพื่อป้องกันตัวบา้นจากละอองฝน

สร้างบ้านยกพื้นสูงข้ึนจากระดับพื้นดินเพื่อให้มีพื้นท่ีระบาย

ความชื้น หากสร้างบา้นติดพื้นดินให้ป้องกันความชื้นด้วยการปู

แผ่นพลาสติกหรือวัสดุกันซึม หรือเทคอนกรีตรองพื้นก่อนท า

พื้นบ้าน พร้อมท าระดับท้องรางระบายน้าให้ต่าเพื่อช่วยให้

ระบายน้าได้เร็ว (แต่ต้องไม่ต่ากว่าทางระบายน้าสาธารณะ)

หลังคาเป็นส่วนท่ีรับแดดรับฝนตลอดท้ังปี ในหน้ามรสุมจึงมี

โอกาสเกิดความชื้นสะสม ดังน้ันต้องออกแบบหลังคาให้

ลาดเอียงเพื่อระบายน้าออกจากหลังคาให้เร็วท่ีสุด หลังคาควรมี

รอยชนของผืนหลังคาไม่ลึกมาก เพื่อป้องกันน้ารั่วซึมขังตาม

รอยต่อของหลังคา โครงสร้างเพดาน ฝ้า และหลังคา ใช้วัสดุ

ป้องกันไอน้า (vapor barriers) หรือวัสดุกันความชื้น เพื่อช่วย

ยืดอายุการใชง้านได้ยาวนานข้ึน

ออกแบบให้ตัวบ้านมีช่องแสงและช่องลมขนาดใหญ่ เลือกจุด

ติดต้ังท่ีเหมาะสมหลายๆ จุด เพื่อให้บ้านได้รับแสงแดดเข้ามา

ก าจัดความชื้น และระบายความชื้นออกจากตัวบา้นได้ดี

โครงสร้างคอนกรีตท่ีติดกับดิน ควรผสมน้ายากันซึมระหว่าง

ผสมคอนกรีต ชว่ยป้องกันความชื้นซึมเข้าเนื้อคอนกรีต ท าให้มี

อายุการใชง้านนานข้ึน

รอยต่อของก าแพง เชน่ วงกบ กรอบหน้าตา รอยต่อกับพื้น ต้อง

ปิดสนิทไร้รอยรั่ว เพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้าและความชื้น

เข้าตัวสู่ตัวบา้น

ไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวอาคารมากเกินไป เพราะต้นไม้เป็นตัว

สะสมความชื้นและอาจบงัทิศทางลม

การสร้างบา้นน้ัน นอกจากความสวยงามแล้วยังต้องค านึงถึงความ

แข็งแรงและปลอดภัยด้วย การเลือกออกแบบให้ห้องดูโปร่งและมี

การถ่ายเทอากาศท่ีดี จะช่วยให้เราห่างไกลจากเชื้อราในห้องและ

โรคต่างๆ ท่ีจะตามมาได้ 

และหากได้บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีประสบการณ์สูง ก็จะช่วยให้ได้

บ้านท่ีก่อสร้างมีมาตรฐานและถูกหลักวิธีในการก่อสร้างช่วย

ป้องกันปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดในภายภาคหน้าอีกด้วย
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แบบบ้าน G-207 แบบบ้าน MJ-1 แบบบ้าน FEB-14

แบบบ้าน The Fame 477 แบบบ้าน STH-301 แบบบ้าน G-217

แบบบ้าน AT-1007 แบบบ้าน Todavia (สงบ-น่ิง) แบบบ้าน NH 897 PLUTO

แบบบ้าน L 204

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


