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สระว่ายน้า แม้ไม่ใช่ส่วนหลักของการอยู่อาศัยในบ้าน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสระว่ายน้าเป็นพื้นที่หนึ่งที่สร้างความสุขและ

ความผ่อนคลายให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อออกก าลังกาย เติมบรรยากาศให้บ้านดูสวยงามโดดเด่น รวมทั้งเสริมฮวงจุ้ย

ให้บา้น ดังนั้นก่อนคิดสรา้งสระว่ายน้า เจ้าของบา้นควรค านึงถึงหลักส าคัญต่างๆ อย่างรอบด้านด้วย

- 01 -

HBA  Magazine

1. ส ำรวจควำมต้องกำรและวัตถุประสงค์กำรสร้ำงให้ชัดเจน

ก่อนตัดสินใจสร้างสระว่ายน้า เจ้าของบ้านควรส ารวจความ

ต้องการในการสร้าง เช่น เพื่อออกก าลังกาย เพื่อประดับเสริม

บรรยากาศของบา้น หรือเพื่อเป็นตัวช่วยเสริมด้านฮวงจุ้ย ซึ่งการ

ส ารวจความต้องการและวัตถุประสงค์นี้หากได้ค าตอบท่ีชดัเจน จะ

มีผลกับการก าหนดเรื่องต่างๆ ตามมา เช่น ขนาดและรูปทรงของ

สระว่ายน้า พื้นท่ีดินท่ีรองรับ ต าแหน่งของสระว่ายน้า

2. ส ำรวจพื นที่ที่จะใช้สร้ำง

ส่ิงท่ีเจ้าของบา้นต้องค านึงถึงเมื่อจะสร้างสระว่ายน้าคือ พื้นท่ีท่ีใช้

สร้างน้ันกว้างเพยีงพอท่ีจะรองรับขนาดของสระว่ายน้า เพราะแม้

สระว่ายน้าจะไม่ต้องใช้พื้นท่ีมากมายในการสร้าง แต่ก็ไม่ควรมี

ขนาดเล็กเกินไปหากจะใชเ้พื่อออกก าลังกาย เพื่อความปลอดภัยใน

การว่ายน้า เว้นแต่สระน้ันสร้างโดยมีวัตปุระสงค์หลักอ่ืน เช่น เพื่อ

เติมบรรยากาศบา้น โดยไม่ได้ไว้ออกก าลังกายเป็นหลัก หรือสร้าง

ตามหลักฮวงจุ้ย 

3. ก ำหนดต ำแหน่งของสระว่ำยน  ำ

เจ้าของบ้านท่ีต้องการเพิ่มความโดดเด่นของบรรยากาศในบ้าน 

ต าแหน่งของสระน้าควรอยู่ ในมุมท่ีมองเห็นได้ชัดเจน เช่น 

หน้าบา้น หรือใกล้ห้องรับแขก ท่ีเปิดมุมมองให้เห็นสระว่ายน้าได้ 

แต่หากเจ้าของบ้านอยากให้เป็นท่ีออกก าลังกาย และเน้นความ

เป็นส่วนตัว ต าแหน่งสระว่ายน้าอาจต้องวางไว้ในส่วนหลังบา้น 

ท้ังน้ีต าแหน่งสระว่ายน้า ไม่ควรอยู่ในทิศตะวันตก เพราะจะรับแสง

โดยตรงในชว่งบา่ย และยังสะท้อนแสงเข้าสู่ตัวบา้น



4. เลือกรูปทรงของสระที่เหมำะสม

สระว่ายน้ารูปทรงเรขาคณิต

โดยรูปทรงเรียบๆ นี้ให้ความรู้สึกเรียบง่ายเหมาะกับบ้านสไตล์

มินิมอลและโมเดิร์น

5. เลือกขนำดของสระว่ำยน  ำที่เหมำะสม

สระว่ายน้าส าหรับเด็กขนาด 3x5 เมตร ความลึก 70-90 ซม.

สระว่ายน้าส าหรับผู้ใหญ่มีหลายขนาด เช่น 4x8 ม., 5x10 ม., 

6x12 ม. และ 7x14 ม.  ความลึก 1.20-1.50 ม.

สระว่ายน้าส าหรับออกก าลังกายขนาด 2.50x10 ม. ความลึก 

1.20-1.50 ม.

สระว่ายน้าท่ีติดต้ังสปริงบอร์ด ขนาดไม่ควรน้อยกว่า 6x12 ม. 

ความลึก 2.50 ม. ข้ึนไป

ส่วนบา้นไหนท่ีต้องการสร้างท้ังสระว่ายน้าส าหรับเด็กและผู้ใหญ่

รวมกัน อาจใชก้ารสร้างแบบต่อเนื่องแต่ต้องแบ่งระหว่างส่วนของ

สระลึกกับสระต้ืน หรือเทพื้นแบบลาดเอียง เพื่อความปลอดภัย

6. เลือกระบบกำรบ ำบัดที่เหมำะสม

การดูแลรักษาสระว่ายน้า มีเรื่องของระบบบ าบัดน้าท่ีเจ้าของบ้าน

ควรรู้ โดยปัจจุบนัมี 3 ระบบคือ

ระบบคลอรีน 

เป็นระบบการฆ่าเชื้อโรคท่ีได้รับความนิยมสูง เพราะมีราคาไม่แพง

มาก ข้อควรระวังของการใชร้ะบบน้ีคือข้ันตอนการละลายคลอรีน 

ท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและค าแนะน าการใช้ เพื่อป้องกันสาร

คลอรีนท าให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง

ระบบน้าเกลือ 

เป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุภาพ ท้ังยัง

ชว่ยเพิม่ความชุม่ชื่นแก่ผิวหนังได้ด้วย แต่เรื่อง

ราคาติดต้ังจะค่อนข้างสูง

และน้าในสระจะมี

ความเป็นด่างท าให้

มีรสกร่อย 

ระบบโอโซน

เป็นการฆ่าเชื้อโรคในน้า

ด้วยการผลิตก๊าซโอโซนจากเครื่องอัดอากาศ มีประสิทธิภาพสูง

เพราะไม่มีสารตกค้างในน้า แต่ระบบน้ีจะมีค่าติดต้ังสูง และ

ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อส้ันกว่าระบบอ่ืน

สระว่ายน้าแม้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกับการใช้ชีวิต หรือการอยู่

อาศัย แต่ประโยชน์ท่ีมีก็ท าให้หลายคนเลือกท่ีจะเติมต าแหน่งสระ

ว่ายน้าไว้ ในรั้ วบ้าน ด้วยใช้ เ ป็นพื้ นท่ีออกก า ลังกาย เสริม

บรรยากาศสร้างความผ่อนคลาย หรือใช้เป็นพื้นท่ีท ากิจกรรม

สังสรรค์ จัดปาร์ต้ีสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง 

ดังน้ันการจะสร้างสระว่ายน้า เจ้าของบา้นควรศึกษาท าความเข้าใจ

ให้ดีก่อนสร้าง เพื่อการใชส้อยในระยะยาว
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เป็นสระว่ายน้าทรงสีเหลี่อมผืน

ผ้าแบบมาตรฐานท่ัวไป เหมาะ

ส าหรับการสร้างในบ้านท่ีมีพื้นท่ี

จ ากัด 

สระว่ายน้ารูปทรงอิสระ 

มักใชใ้นการออกแบบเพื่อให้ล้อไป

กับรูปแบบของสวนเพื่ อสร้ า ง

บรรยากาศให้ความรู้สึกเสมือน

ว่ายน้าอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติ 

เหมาะกับบ้านท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวาง 

หรือสไตล์ทรอปิคอล



1. เตรียมควำมพร้อมก่อนสร้ำงบ้ำน

เตรียมพื้นท่ีก่อสร้าง ท้ังการตรวจสอบระดับดิน ถมดิน รวมถึง

ตรวจสอบความแข็งของดิน เพื่อให้เหมาะกับการสร้างบ้าน 

ไม่เกิดปัญหาการทรุดภายหลัง

การขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการก่อสร้าง โดยต้องมี

พื้นท่ีรองรับ และเส้นทางให้รถเข้าออกได้สะดวก

วางแผนสถานท่ีพักคนงาน เพื่อความสะดวกและเป็นสัดส่วน 

เพราะการสร้างบา้นต้องใชเ้วลานาน

เตรียมพร้อมด้านการขอน้า และไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อรองรับงาน

ก่อสร้าง และการพกัอาศัยชัว่คราวของคนงาน

วางผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง ต าแหน่งลงเสาเข็ม และระยะร่นตาม

เทศบัญญัติ โดยขั้นตอนนี้เ ป็นขั้นตอนส าคัญก่อนลงหลัก

ปักฐานสร้างบา้น นอกจากนี้หากท่ีดินท่ีสร้างมีต้นไม้ใหญ่ และ

ต้องการเก็บไว้ ก็ต้องปรับต าแหน่งบา้นเพื่อเลี่ยงแนวต้นไม้ด้วย

2. กำรเตรียมงำนด้ำนขุดเจำะเสำเข็ม

การด าเนินการขุดเจาะเสาเข็มน้ันต้องเป็นไปตามผังต าแหน่งท่ีวาง

ไว้ ในข้ันตอนน้ีทีมงานเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมจะดูก าลังรับ

น้าหนักเสาเข็มตอก หรือความลึกของเสาเข็มเจาะ ท้ังน้ีเสาเข็ม

ตอกทุกต้นจะต้องมีผู้ควบคุมและตรวจสอบความแข็งแรงให้ตรง

ตามหลักวิศวกร เพื่อให้งานสร้างมีมาตรฐาน 

บ้าน เป็นรากฐานส าคัญของการใช้ชีวิต เจ้าของบ้านที่ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านจะมีความผูกพัน

แต่รากฐานนั้นจะมั่นคงเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและมาตรฐานในการปลูกสร้างบ้านแต่ละขั้นตอน ดังนั้นมาดูกันว่า

กว่าจะได้บา้นสักหลัง หรอืสรา้งรากฐานส าคัญของชวิีตนี้ให้เกิดขึ้นมาได้จนส าเรจ็ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบา้ง
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3. ขั นตอนงำนฐำนรำกและโครงสร้ำง

3.1 การวางฐานราก ต้องมีการเตรียมพร้อมส่วนต่างๆ คือ

ขุดหลุม และตัดหัวเสาเข็มเพื่อเตรียมงานฐานราก

ท าการต้ังไม้แบบและค้ายัน

เตรียมส่วนของหนุนลูกปูน

ท าการผูกเหล็กเสริมส่วนฐานราก และตอม่อ

ด าเนินการเทคอนกรีต

3.2 งานข้ึนโครงสร้างตัวบา้นและงานสุขาภิบาล

ด าเนินการข้ึนงานโครงสร้างส่วนของชั้น 1 ตามแบบและให้มี

มาตรฐาน พร้อมขุดดินเพื่อเตรียมส่วนของระบบสุขาภิบาล

ข้ึนโครงสร้างชั้น 2 และโครงสร้างหลังคาก่อน จากนั้นจึงขึ้น

โครงสร้างงานระบบสุขาภิบาล

4. ขั นตอนสร้ำงบันได กำรหล่อชิ นส่วนต่ำงๆ และกำรมุงหลังคำ

การท าโครงสร้างบนัได จะต้องดูท้ังความสูง ความชันของตัวบันได 

บวกกับจ านวนข้ันบนัไดท่ีต้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการสร้างท่ีท า

ให้การเดินข้ึนลงสะดวก ปลอดภัย

ส่วนการหล่อชิน้ส่วนต่างๆ เชน่ บวั กันสาด ขอบปูน เป็นข้ันตอนท่ี

นอกจากจะต้องค านึงถึงมาตรฐานการสร้างแล้ว การเลือกใช้วัสดุท่ี

มีมาตรฐาน และเหมาะกับงานแต่ละส่วนก็ส าคัญไม่แพก้ัน

5. งำนก่อผนัง ติดตั งวงกบไม้ และเตรียมงำนระบบไฟฟ้ำ-ประปำ

ส าหรับการด าเนินการในข้ันตอนน้ี ต้องท าอย่างถูกต้องตามหลัก

มาตรฐาน เชน่ 

อิฐและคอนกรีตท่ีใชก้่อต้องท าให้ชื้นก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้อิฐ

ดูดน้าจากปูนก่อเร็วเกินไป

ต้องก่ออิฐสลับแนวให้ถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง 

ก่อให้ได้แนวด่ิงและแนวฉากท่ีถูกต้อง

การก่อชนผนัง เสา ผนัง หรือแผงคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเสียบ

เหล็กยื่นออกมาไม่น้อยกว่า 25 ซม. 

หากผนังมีความยาว หรือสูงกว่า 3 ม. ต้องมีเสาเอ็น ทับหลัง

หากต้องการซ่อนสายไฟหรือท่อ ให้วางท่อของระบบท้ังหมดใน

ข้ันตอนของงานผนังไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากภายหลัง

6. ขั นตอนกำรฉำบผนังและติดตั งฝ้ำเพดำน

ก่อนด าเนินการฉาบปูน ควรก าหนดความสูงของฝ้าเพดานก่อน ท้ัง

ฝ้าเพดานภายใน ภายนอก และฝ้าชายคา จากน้ันจึงด าเนินการ

ฉาบปูนตามมาตรฐานและข้ันตอน แล้วจึงท าการติดต้ังฝ้าเพดาน

ส่วนของการติดต้ังเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ีเกี่ยวกับฝ้าเพดาน หากมี

น้าหนักมาก ควรเสริมโครงคร่าวฝ้าเพดาน หรือยึดแขวนกับ

โครงสร้างหลักของบา้น เพื่อความแข็งแรง ความปลอดภัย รวมถึง

การติดต้ังชอ่งเซอร์วิสเพื่อใชต้รวจสอบ บ ารุงรักษางานระบบต่างๆ

7. ขั นตอนติดตั งอุปกรณ์ตกแต่งพื น ผนัง และกำรทำสี

ถือเป็นข้ันตอนท้ายๆ ของงานสร้างบ้าน ซึ่งเป็นท้ังการติดต้ัง

ส่วนประกอบต่างๆ คือ ประตู หน้าต่าง สวิตซ์ ปล๊ักไฟ งานปูพื้น

ปูกระเบื้อง และทาสี ซึ่งหากงานในข้ันตอนน้ีเสร็จส้ิน บา้นท้ังหลังก็

สามารถท าความสะอาดและน าเฟอร์นิเจอร์ส าคัญๆ เข้ามาได้

การสร้างบา้นตามข้ันตอนต่างๆ ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ จะช่วยให้บ้าน

หลังน้ันมีความแข็งแรง ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง โดย

หากเลือกใชบ้ริการจากบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

ก็จะยิ่งมั่นใจได้ว่า บา้นท่ีได้น้ันมีมาตรฐานอย่างแน่นอน
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ส่ิงส าคัญของการแก้ปัญหางบบานปลายเมื่อสร้างบ้านคือการต้ัง

งบประมาณส าหรับสร้างบา้นและวางแผนค่าใชจ้่ายอย่างรอบคอบ 

โดยก าหนดค่าใชจ้่ายออกเป็นส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ

60% ส าหรับงานก่อสร้าง

30% ส าหรับงานตกแต่งภายใน  

10% ส าหรับงานตกแต่งภายนอก

รำยละเอียดงบประมำณแต่ละส่วน

ส่วนท่ี 1 งบประมาณ 60% ส าหรับงานก่อสร้าง

เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของงานโครงสร้างและการก่อสร้าง เรียกว่า

เป็นรายจ่ายต้ังแต่เริ่มสร้างบ้าน จนส่วนของตัวบ้านแล้วเสร็จ 

ดังน้ันค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะร่วมส่วนของการใช้บริการบริษัทรับสร้าง

บา้น ค่าแบบ ค่าก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ดังน้ันเจ้าของบ้านจึงควร

วางแผนค่าใชจ้่ายอย่างรอบคอบ

เปรียบเทียบและเลือกบริษัทรับสร้างบา้นท่ีน่าเชื่อถือ มีผลงาน

ตอบโจทย์ท่ีสุด โดยหาตัวเลือกไว้เปรียบเทียบสัก 3-4 บริษัท 

และเปรียบเทียบราคา ผลงาน บริการต่างๆ รวมถึงข้ันตอนการ

ด าเนินงาน การจ่ายเงิน หากเลือกบริษัทรับสร้างบ้านได้แล้วจะ

มีรายละเอียดข้ันตอนการท างาน ลีการประเมินค่าใช้จ่าย

โดยรวมท่ีจะใชท้ั้งหมดไว้ให้ ท าให้เจ้าของบา้นเห็นภาพรวมการ

ใชง้บ และปัญหาเรื่องงบบานปลายจะหมดไป
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งบบานปลาย ปัญหาฝันรา้ยของคนสรา้งบา้น (ที่ไม่ได้วางแผนการสรา้งอย่างดีพอ) เพราะนอกจากจะท าให้มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม

โดยไม่คาดฝัน หรือไม่มีแผนส ารองรับมือแล้ว หากปล่อยให้บานปลายมากๆ อาจถึงขั้นงบหมดท าให้การสร้างบ้านนั้น

หยุดชะงักได้ ท าอย่างไรจึงจะจัดสรรรายจ่ายได้อย่างลงตัว และสรา้งบา้นจบงบไม่บานปลาย วันนี้เรามีเคล็ดลับมาแนะน า



ก าหนดแบบให้แน่นอน เหมาะสมกับความต้องการ และเมื่อ

เลือกแล้วให้จบพร้อมสร้าง ไม่เปลี่ยนแบบในภายหลัง หรือ

เปลี่ยนระหว่างก่อสร้าง เพราะจะเป็นต้นเหตุของรายจ่ายค่า

แก้ไขงาน

เลือกวัสดุท่ีแข็งแรง มีคุณภาพเหมาะกับงานสร้าง  และราคาอยู่

ในงบท่ีเหมาะสม โดยเจ้าของบา้นควรศึกษา spec ของวัสดุและ

ราคาเปรียบเทียบกัน เพื่อเลือกส่ิงท่ีคุ้มค่ามากท่ีสุด

เน้นงานออกแบบโครงสร้างท่ีมีความแข็งแรง มีการวางแผนผัง

แต่ละส่วนของบ้านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการแก้ไขงาน 

หรือซ่อมแซมภายหลัง ซึ่งจะท าให้งบบานปลายข้ึนโดยใชเ่หตุ

ควบคุมงานสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาท่ีก าหนด 

เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายงอกข้ึนมา เช่น ก าหนดสร้างบ้านจบส้ิน

ภายใน 1 ปี ระหว่างน้ันเจ้าของบ้านมีการท าสัญญาเช่าท่ีอยู่

อาศัยส ารองเพื่อรอย้ายเข้าบ้านใหม่ แต่หากเวลาก่อสร้าง

ยืดเยื้อ ก็พลอยท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมานอกจากค่าสร้าง

บา้น 

ส่วนที่ 2 งบประมำณ 30% ส ำหรับงำนตกแต่งภำยใน

ส่วนนี้เป็นเรื่องของรสนิยมความชอบของเจ้าของบ้าน เกี่ยวกับ

ของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีจะใช้ แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดเพื่อให้การ

ตกแต่งภายในไม่กินงบบานปลาย เจ้าของบา้นเองควรวางแผนการ

ตกแต่ง การเลือกซื้อเลือกใชว้ัสดุท่ีชอบท่ีสุด และเหมาะสมเข้ากับ

สไตล์และแบบบ้านมากท่ีสุด มีการวางแผนต าแหน่งการวาง

เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิน้อย่างลงตัว ท่ีส าคัญต้องได้ประโยชน์ใช้สอย

คุ้มค่าคุ้มราคาด้วย

ส่วนที่ 3 งบประมำณ 10% ส ำหรับงำนด้ำน Landscape หรือ

งำนตกแต่งภำยนอก

งบส่วนน้ีมีลักษณะเช่นเดียวกับส่วนท่ีสอง ซึ่งเจ้าของบ้านต้อง

ชดัเจน รวมถึงส ารวจความต้องการของสมาชิกครบทุกคน และลง

ความเห็นอย่างสรุปว่าจะสร้างอะไร ใชพ้ื้นท่ีท าอะไร และเลือกวัสดุ

แบบไหน 

ถ้าความต้องการชัดเจนจึงค่อยลงทุนสร้าง เมื่อสร้างแล้วต้องไม่

แก้ไขภายหลัง เพื่อลดค่าใชจ้่ายบานปลาย

นอกจากการแบ่งงบส าหรับงานสร้างเป็นสัดส่วนตามความ

เหมาะสมของน้าหนักงานแล้ว เจ้าของบา้นควรมีงบส ารองอีกส่วน

หน่ึงส าหรับเหตุไม่คาดฝัน หรือรายการจ่ายท่ีไม่คาดคิด เพื่อให้

พร้อมส าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับการก่อสร้าง 

จะท าให้บา้นท่ีสร้างน้ันเป็นรูปเป็นร่างชดัเจนตามก าหนด 

ท่ีส าคัญควรเลือกบริษัทรับสร้างบา้นท่ีน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ 

เพื่อป้องกันปัญหาการท้ิงงาน และเงินสูญ

- 06 -

HBA  Magazine



1. สร้ำงบ้ำนเย็นด้วยผังบ้ำนที่สอดคล้องกับลมฟ้ำอำกำศ

จุดเริ่มต้นของการออกแบบบ้านคือการศึกษาพื้นท่ีท่ีจะสร้างบ้าน 

พร้อมท้ังการดูทิศทางลม และแสงแดด เพื่อออกแบบบ้านและวาง

ต าแหน่งห้องต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และ

อากาศ อุณหภูมิ แสงแดด ความร้อนท่ีส่งผลกับบา้นในชว่งต่างๆ

ซึ่งโดยท่ัวไปแสงอาทิตย์จะเริ่มต้นข้ึนทางทิศตะวันออก จากน้ันจะ

อ้อมไปทางทิศใต้ กระท่ังส้ินสุดในทิศตะวันตก มุมของบ้านท่ีได้รับ

แสงแดดโดยตรงจึงเป็นทิศใต้และทิศตะวันตก การจัดวางห้องใน

ต าแหน่งนี้จึงควรเป็นห้องท่ีมีความชื้นแฉะ ต้องการแสงแดดเพื่อ

ฆ่าเชื้อ และสมาชกิในบา้นไม่ได้ใชเ้วลาในพื้นท่ีส่วนน้ันมาก

ส่วนทิศเหนือเป็นทิศท่ีถือว่ามีค่าเฉล่ียท้ังปีได้รับแสงอาทิตย์น้อย

ท่ีสุด ต าแหน่งห้องท่ีเหมาะสมจึงเป็นห้องท่ีผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตใน

พื้นท่ีน้ันมากท่ีสุด หรือเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชง้านอยู่ตลอดท้ังวัน เช่น

ห้องนอน ห้องน่ังเล่น ห้องท างาน

โดยการจัดพื้นท่ีท่ีค านึงถึงทิศทางแดด และลมฟ้าอากาศ จะช่วย

ท าให้การใชพ้ื้นท่ในบา้นน้ันเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด และสร้าง

ความสุขให้ผู้อยู่อาศัยมากท่ีสดเชน่กัน

แบบบา้นที่ดี นอกจากภาพลักษณ์ที่สวยงามลงตัวแล้ว องค์ประกอบฟังก์ชนัต่างๆ และประโยชน์ใช้สอยที่เอ้ือให้ผู้อยู่อาศัย

รูส้ึกสุขสบายในทุกพื้นที่ของบา้น กถือเป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างร้อน การ

สรา้งบา้นให้อยู่เย็นอยู่สบายอย่างยั่งยืนจึงส าคัญ สรา้งบา้นให้เย็นสบายตลอดทุกชว่งเวลาท าอย่างไรมาดูกัน
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2. มีช่องระบำยอำกำศจะช่วยให้บ้ำนเย็น

การออกแบบให้บ้านมีช่องระบายอากาศท่ีสัมพันธ์กับทิศทางการ

ไหลเวียนของลมท้ังเข้าและออก จะชว่ยให้อุณหภูมใินบา้นเยน็ขึ้น โดย

ระยะเวลาของลมธรรมชาติจะมาจากทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียง

เ หนื อป ร ะมาณ  9  เ ดื อน  ส่ ว น ท่ี ม า จ า ก ทิ ศ เ หนื อ แ ล ะ ทิ ศ

ตะวันออกเฉียงเหนือจะกินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนั้นการ

สร้างชอ่งหน้าต่าง หรือชอ่งเปดิต่างๆ จะช่วยให้กระแสลมพัดผ่านได้

สะดวก ชว่ยระบายความร้อนจากภายในบา้นได้ 

3. เลือกใช้หลังคำทรงสูงเพ่ิม space ให้บ้ำนเย็น

หลังคาถือเป็นส่วนท่ีได้รับความร้อยโดยตรงจากแสงแดดมากท่ีสุด 

และเรียกว่าตลอดเวลา ดังนั้นหากการออกแบบบ้านมีการเลือกแบบ

หลังคาท่ีมทีรงสูงโปร่ง เพิม่พื้นท่ีว่างใต้หลังคาให้อากาศไหลเวียนพัด

ผ่านได้ดี และมีการท าช่องระบายใต้หลังคา จะช่วยลดความร้อนท่ี

สะสมอยู่ภายในได้

4. เพ่ิมวัสดุช่วยป้องกันควำมร้อน เพ่ือควำมเย็นให้บ้ำน

นอกจากการออกแบบบา้น ให้มชีอ่งเปิด ช่องระบายอากาศ และการ

เลือกใชห้ลังคาทรงสูงท่ีเอ้ือให้การถ่ายเทความร้อนเป็นไปอย่างดีแล้ว 

การเลือกวัสดุเสริมอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติลดร้อนในบ้านก็เป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกท่ีเจ้าของบา้นอาจใชเ้ปน็โจทย์พจิารณาลดร้อนให้บา้น

การจัดสวน เลือกใช้วัสดุปูพื้นหรือทางเดินท่ีมีช่องระบายอากาศ

แทนการเทพื้นซเีมนต์ เช่น พื้นตัวหนอน พื้นอิฐ พื้นหิน หรือการ

ท าระเบยีงไม ้สนามหญ้า

ผนังบา้น เลือกใชอิ้ฐท่ีมคีุณสมบตัิกันความร้อน หรือการท าระแนง

กันร้อน ใส่บล็อกช่องลม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีระบายอากาศ เสริมให้

ความร้อนภายในไหลเวียนออกนอกบา้นได้ดี

สีทาบา้น เลือกใช้สีท่ีเหมาะกับการใช้ทาภายนอก และเป็นสีโทน

อ่อนซึง่จะชว่ยสะท้อนความร้อนออกไปได้

หลังคาบ้าน นอกจากใช้หลังคาทรงสูงแล้ว เจ้าของบ้านอาจเพิ่ม

ฉนวนกันร้อนไว้ใต้หลังคาเพื่อลดร้อน เพิม่ความเย็นในบา้นได้ 

5. ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงำและอยู่ในทิศทำงที่เหมำะสม

บา้นท่ีมพีื้นท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ใหญ่จะช่วยให้มีร่มเงาช่วยบังแดดได้ 

ท าให้บรรยากาศภายในเย็นสบายแบบธรรมชาติ แต่ท้ังนี้การวาง

ต าแหน่งต้นไม ้ต้องดูทิศทางท่ีเหมาะสม ซึ่งต้องช่วยบังแดดให้ร่มเงา

ไปพร้อมกับท่ีไมบ่ดบงัทิศทางลดด้วย เพื่อให้อากาศหมนุเวียนสะดวก

บา้นท่ีอยู่อาศัยแล้วท าให้ความสุขในการใช้ชีวิตไม่สะดุด ถือเป็นบ้าน

ในฝันท่ีหลายคนอยากได้ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด เมื่อสามารถสร้างฝันนั้นให้

เป็นจริงได้แล้ว ก็ต้องรู้จักเลือกสิ่งท่ีเหมาะสม และดีท่ีสุด เพื่อให้

สามารถอยู่อาศัยอย่างสุขสบายได้ในระยะยาว
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แบบบ้ำนรว่มสมยั

อยู่สบำยทกุชว่งเวลำ

EXCELLENCYสแกน QR code ดูรำยละเอียดแบบบ้ำน

HSD - 09 COZY THE HALO

LIFE 477

LUXURY HOME 04

MNS04

STRATFORD



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


