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• ไอเดียการออกแบบบ้านปี 2022 ทันสมัยพร้อมอยู่ได้ในระยะยาว
• 7 เทรนด์การแต่งบ้านมาแรงในปี 2022
• ส่องเทรนด์สีทาภายในบ้านมาแรงปี 2022
• เทคนิคดูแลสวนในบ้านให้สวยงามทุกฤดูกาล
• ท าความรู้จักอิฐแต่ละประเภท และการเลือกใช้ให้เหมาะกับการสร้างบ้าน



ไอเดียการออกแบบบ้านปี 2022 ทันสมัยพร้อมอยู่ได้ใน

ระยะยาว

พื้นท่ีสีเขียวรอบบ้าน

แบ่งพื้นท่ีตัวอาคารและพื้นท่ีพักผ่อนรอบบ้านให้ชัดด้วยต้นไม้ 

เพราะต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวคือสัญลักษณ์ของอากาศท่ีปลอดโปร่ง 

โล่ง ไม่แออัด และจัดสรรพื้นท่ีโดยไล่ล าดับขนาดของต้นไม้ แต่ไม่

ควรให้หนาทึบเกินไป เพราะแสงแดดยังจ าเป็นกับบ้านโดยจะช่วย

ฆ่าเช้ือโรคภายในบ้านได้

นอกจากพื้นท่ีสีเขียวท่ีหมายถึงต้นไม้แล้ว ยังหมายถึงการจัดสวนท่ี

มีดอก ผล ช่วยเป็นสีสันให้กับสวนอีกด้วย

พื้นท่ีรองรับแขกนอกอาคาร

เม่ือไล่ภาพรวมโดยรอบจากด้านนอกตัวอาคาร เราจะมักนึกถึง

พื้นท่ีอีกส่วนท่ีเหล่าสายปาร์ต้ีสายป้ิงย่างต้องเน้นเป็นพิเศษน่ันคือ 

พื้ นท่ีรับแขกนอกบ้าน การออกแบบจึงเนรมิตให้มีพื้ นท่ีสวน

บางส่วน หรือหากพื้นท่ีจ ากัดก็อาจจะเพิ่มฟังก์ชันเสริมลงไปใน 

เพื่อต้อนรับเพื่อนๆ ของสมาชิกในครอบครัว

การระบุความต้องการท่ีชัดเจนต้ังแต่แรกเร่ิมของการออกแบบ 

ข้อดีคือไม่ต้องมาปรับปรุง ทุบ เจาะภายหลัง ซ่ึงจะเป็นผลดีกับตัว

บ้าน และการใส่ฟังก์ชันต้อนรับแขกลงไปต้ังแต่สร้างบ้านเลยก็ท า

ให้การใช้สอยพื้นท่ีลงตัว สร้างความประทับใจผู้มาเยือนได้
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เรียกได้ว่าปี 2022 นี้ เราอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อย่างมีสติและคุ้นเคยมากขึ้น ไม่ว่าการกิน อยู่ หลับนอน 
การเดินทาง การท างาน ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกกิจการสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างดีมากที่สุด เทรนด์การออกแบบบ้านในปี 2022 
นี้ ไม่ว่าจะเปิดหา Reference ที่ไหน ก็มักจะอ้างอิงการออกแบบมุมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและปลอดภัยจากเชื้อโรค เหมาะกับการใช้
ชีวิตแบบ New Normal



ปรับห้องรับแขกให้เป็น Home Office 

เม่ือสถานการณ์ยังไม่ดีข้ึน หลายๆ บริษัทยังใช้รูปแบบการท างาน

แบบ WFH อยู่ ดังน้ันการออกแบบบ้านในยุค 2022 นี้ จึงปรับให้

ห้องรับแขกเป็นห้องท่ีสามารถเป็นได้ท้ัง office และห้องเรียนไปใน

เวลาเดียวกัน และต้องเป็นห้องท่ีสมาชิกสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ซ่ึงการออบแบบจะถูกแบ่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ีดูเป็น Office ข้ึน

เป็นห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทและมีแสงสว่างมากข้ึน เพื่อให้เหมาะกับ

การท างานและเรียนในเวลากลางวัน

ในส่วนนี้อาจใช้เฟอร์นิเจอร์เข้าช่วย เพื่อการปรับเปล่ียนห้องให้

ใช้งานได้อเนกประสงค์มากข้ึนในอนาคต การออกแบบจึงเป็นเพียง

การวางต าแหน่ง ทิศทาง การรับแดด งานระบบให้เหมาะกับการ

ใช้งานของสมาชิกและผู้มาเยือน

ห้องครัวท่ีปลอดภัยเม่ือใช้งาน

อีกห้องท่ีหลายๆ บ้านให้ความส าคัญไม่แพ้ห้องอ่ืนๆ เลยก็คือ

ห้องครัว โดยช่วงท่ีผ่านมาหลายคนอาจวางมือจากเมาท์ เปล่ียน

จากสาวออฟฟิศมาสวมผ้ากันเปื้ อนอัปฝีมือท าอาหารจนกลายเป็น

งานอดิเรกอีกอย่างเลยก็มี ฉะน้ันงานออกแบบส าหรับยุคน้ีจึงต้อง

เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการเลือกใช้

พื้นกระเบ้ือง ออกแบบช้ันวาง แขวน ต่างๆ หรือทิศทางระบาย

อากาศ กล่ินจากการประกอบอาหาร ไปจนถึงแสงไฟส่องสว่าง

ส่วนมากห้องครัวจะเป็นห้องท่ีถูกต่อเติมหรือสร้างเพิ่มจากบ้าน

หลักมากท่ีสุด การสร้างบ้านใหม่สักหลังจึงควรออกแบบลักษณะ

การใช้งานครัวในบ้าน ครัวไทย ไว้ให้ชัดเจน หรือแจ้งทางบริษัทรับ

สร้างบ้านท่ีท่านใช้บริการให้ออกแบบครัวให้เหมาะกับความ

ต้องการใช้งานไปทีเดียวเลย เพื่อตัดปัญหาการต่อเติมภายหลัง

ห้องนอนหลายฟังก์ชัน 

เม่ือกิจกรรมเยอะ สมาชิกในครอบครัวอาจจะต้องการความเป็น

ส่วนตัวมากข้ึน อีกห้องท่ีสามารถปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่าง

อิสระคือห้องนอน งานออกแบบจึงควรปรับเปล่ียนตามการใช้งาน

ให้เต็มท่ี ตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัว โดยเน้นการออกแบบให้มี

หลายฟังก์ชัน เช่น มีมุมเพื่อการท างานหรือประชุม zoom อีกมุม

ส าหรับการดูซีรีส์ หรือมีระเบียงระบายอากาศ และเปิดรับวิว

ภายนอก เรียกว่ามัลติฟังก์ชัน มัดรวมทุกกิจกรรมไว้ในห้องเดียว

แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรคท าให้งานออกแบบบ้าน

ต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะกับทุกกิจกรรมเพื่อความเป็นอยู่แบบ 

New Normal โดยให้ความสนใจเร่ืองของส่ิงแวดล้อม และพื้นท่ีสี

เขียว ไม่ว่าการสร้างบ้านน้ันจะถูกจ ากัดไว้ด้วยพื้นท่ี จะสร้างเอง

หรือผ่านบริษัทรับสร้างบ้าน จะมีแนวทางแนะน าให้เราเติมสีเขียว

ลงไปกับทุกแบบเสมอ เพราะไม่ว่าจะผ่านไปก่ีเทรนด์ การประยุกต์

เอาสีเขียว ธรรมชาติ ต้นไม้ มาน าเสนอผ่านงานออกแบบก็ยังเป็น

สัญลักษณ์ท่ีให้ความรู้สึกม่ันคง และการใช้งานท่ียืนยาวน่ันเอง
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7 เทรนด์การแต่งบา้นมาแรงในปี 2022

1. ยกธรรมชาติมาอยู่ในบ้าน 

แน่นอนว่าการสร้างบ้านสักหลังเม่ือเราเลือกสไตล์แบบบ้านท่ีเรา

ชอบเรียบร้อยแล้ว การแต่งบ้านจึงควรไปในธีมเดียวกัน เช่น หาก

ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ก็ควรเน้นพื้นท่ีโล่ง หยอดเฟอร์นิเจอร์เก๋ไก๋

เพื่อบ่งบอกความเป็นธมีโมเดิร์นของบ้าน และการยกธรรมชาติมา

อยู่ในบ้านก็สามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกันได้ เช่น ต้นไม้

ฟอร์มสวยๆ วางตามมุมเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

ข้อควรระวังในการแต่งบ้านตามเทรนด์ปีนี้ คือ ไม่ควรเลือก

เฟอร์นิเจอร์ หรือทาสีผนังให้ฉูดฉาด หรือลวดลายมาก เพราะจะ

ท าให้รู้สึกอึดอัด รกหูรกตา จะพาลให้เครียดไปจนอยู่ไม่ติดบ้านได้

2. เรียบง่ายแต่ย่ังยืน 

การตกแต่งบ้านโดยเน้นเฟอร์นิเจอร์ท่ีท ามาจากวัสดุธรรมชาติ 

หรือท่ีท าจากวัสดุทดแทนธรรมชาติน้ัน ในช่วงหลังมาน้ีท้ังผู้บริโภค

และนักออกแบบต่างหันมาใช้สินค้ารีไซเคิลและงานฝีมือตาม

เทรนด์โลกมากข้ึน 

และแม้ว่าเร่ืองโรคระบาดจะถูกพูดถึงขนาดไหน แต่การให้

ความส าคัญเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และพ้ืนท่ีสีเขียวหรือสัญลักษณ์ท่ี

ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติก็ยังเป็นเร่ืองท่ียังถูกพูดถึงอยู่ 

นอกจากน้ียังช่วยเพิ่มความสวยงาม มีระดับ และสร้างความโดด

เด่นให้กับบ้านโดยรวมอีกด้วย 
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การแพร่ระบาดของเชื้อโรคยังคงเป็นหัวข้อหลักๆ ที่ท าให้เทรนด์การแต่งบ้านในระยะนี้ต้องปรับกันทั่วหน้าไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้น
แต่เป็นเรื่องที่ต้องปรับกันทั่วโลก ต่อเนื่องจากการปรับตัว การรักษาระยะห่าง และการท างานแบบ WFH จนท าให้มีเวลาอยู่กับบ้านมาก
ขึ้น เทรนด์การแต่งบ้านส าหรับ ปี 2022 จึงเน้นปรับให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในบ้านแบบเกือบ 100% แต่จะมีเทรนด์ไหนที่ถูกใจคนรัก
บ้าน แต่งแล้วมองไม่เบื่อ ผ่อนคลายได้พลังอย่างเต็มสูบบ้าง มาดูกันค่ะ 
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3. น้อยแต่มาก 

น้อยแต่มาก เป็นค านิยามท่ีหมายถึงการแต่งบ้านท่ีใช้เฟอร์นิเจอร์

น้อยช้ินแต่มากด้วยฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงภาพรวมของห้อง

ท่ีแต่งด้วยโทนสีอ่อน มีผ้าม่านบางๆ ท่ีปลิวตามทิศทางลม

คาแรกเตอร์ของบ้านจะดูเล็กกะทัดรัดให้อารมณ์ Japandi Style

ย่ิงยุค New Normal แบบนี้  ใครท่ีชอบมีพื้ นท่ีส่วนตัวแต่หลาย

ฟัง ก์ ชัน หากแต่งห้องแบบนี้ ไ ว้ ในบ้านสักห้อง น่าจะท าให้

ครีเอทงานได้ไว แถมไม่ปวดหัววุ่นวายกับใครแน่นอนค่ะ

4. ง่ายอย่างธรรมชาติ 

เทรนด์การแต่งบ้านแบบนี้ จะเน้นแสงจากธรรมชาติหรือแสงไฟท่ี

ส่องให้เกิดเส้นสายของแสงและเงา เพิ่มลูกเล่นด้วยกระเบ้ืองดีไซน์

เรียบง่ายแต่มีมิตินูนสูง นูนต่า ใช้โทนสีอ่อนและสว่าง อาทิ สีขาว 

เบจ ครีม หรือเทาอ่อน ท าให้บ้านดูเรียบง่าย สวยไม่มีเบ่ือ

การใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยช้ิน ท าให้พื้นท่ีดูกว้าง สะอาดตา และปลอด

โปร่ง โล่งสบาย ไม่เพียงให้ความรู้สึกเข้าถึงง่ายแล้ว แนวทางการ

แต่งบ้านหรือห้องสไตล์นี้ยังช่วยเร่ืองประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

5. แต่งทุกท่ีให้เป็นท่ีท างาน

ในเม่ือยังกลับไปท างาน ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ ยังต้อง WFH ก็จัด

บ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศไปเลย แต่ก่อนท่ีจะให้บริษัทรับสร้างบ้าน

ตอกเสาเข็ม ต้องมีมุมท างานท้ังในบ้านและนอกบ้านให้ชัวร์ เลือก

มุม เลือกทิศทางการรับแสงให้เหมาะ แล้วจัดการเลย เพราะเป็นไป

ได้ว่าเราจะอยู่กับมุมท างานนี้เกิน 8 ช่ัวโมงแน่นอน

เทรนด์ปีนี้จึงเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมีมุมคุณภาพเพื่องานคุณภาพ อาจมี

ตกแต่งด้วยกรอบรูปงานศิลปะเป็นสัญลักษณ์กระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ หรือมุมท างานนอกบ้านตกแต่งด้วยน้าตกน่ังฟังเสียง

น้าไหล มีดอกไม้หอมใกล้ๆ ให้การท างานไม่เครียดแล้วยังท าให้

บ้านมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ อีกด้วย

6. เทรนด์เท่เอาใจสายดาร์ก

เรียกว่าการแต่งบ้านสไตล์ Modern Rustic เป็นเทรนด์การแต่ง

บ้านท่ีเน้น สีเข้ม ปูนเปลือย โชว์ พื้นผิวจริง เหมาะกับเจ้าของห้อง

ท่ีต้องการความเรียบง่ายแต่ดูเท่อย่างมีสไตล์ รูปทรงและสีจาก

ธรรมชาติผสานกับการตกแต่งสมัยใหม่ ลวดลายหิน โทนสีโมโน

โครม ขาว เทา ด า ท่ีไล่เฉดอย่างมีลูกเล่น เลือกใช้สีเฟอร์นิเจอร์

ในเฉดท่ีอ่อนกว่าสีด าของผนังและเข้มกว่าอย่างสีเทา หรือตกแต่ง

แจกัน หรือ รูปป้ันเล็กๆ เน้นลวดลายสีขาวด ามาเพิ่มลูกเล่นให้ดู

โดดเด่นย่ิงข้ึน

7. เสกกระบะทรายให้กลายเป็นทะเล

ถึงเวลาต้องชักทะเลท้ัง 5 มาไว้ท่ีบ้านแล้ว...เม่ือเราอยากไปทะเล 

อยากเดินทาง อยากให้บ้านท้ังหลังหรือสักห้องใดห้องหน่ึงในบ้านมี

กล่ินอายทะเล เทรนด์น้ีส่ิงท่ีขาดไม่ได้ก็คือต้องแต่งด้วยสีฟ้า คราม 

สัญลักษณ์สมอเรือ หรือกระบะทรายของเจ้าตัวเล็ก สร้างความ

ผ่อนคลายให้รู้สึกเหมือนได้พักผ่อนริมทะเลด้วยการปูกระเบ้ือง

สีฟ้าแซม ห้องนี้จะเป็นอีกห้องท่ีท าให้สมาชิกในบ้านได้มีกิจกรรม

ร่วมกัน รวมถึงสามารถเป็นห้องเด็กเล่นท่ีเต็มไปด้วยของเล่นหลาก

สี สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับบ้านของเราได้อย่างแน่นอน

แม้เทรนด์การแต่งบ้านในแต่ละปีเปล่ียนแปลงไปบ้างตาม

สภาวการณ์ของโลก แต่การสร้างบ้านในฝันสักหน่ึงหลัง เม่ือมีสไตล์

คลุมธีมบ้านชัดเจนแล้ว หากจะร้ือซ่อมต่อเติมให้ทันเทรนด์โลกใน

ทุกปีก็อาจจะเป็นเร่ืองส้ินเปลือง การแต่งบ้านจึงมักมองเป็นมุมๆ 

ไป เพื่ อให้สามารถปรับให้ทันยุคทันเทรนด์ในปีน้ันๆ ซ่ึงหากมี

นักออกแบบหรือบริษัทรับสร้างบ้านท่ีดูแลบ้านหลังนี้อยู่แล้ว

การปรับเปล่ียนเพื่อหามุมใหม่ใหกั้บบ้านในอนาคตก็เป็นเร่ืองท่ีง่าย

กว่า เพราะใครจะรู้จักทุกมุมบ้าน ทุกองศาได้ดีกว่าคนท าบ้าน

ให้เรา จริงม้ัย?
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ปี 2022 นี้มีเทรนด์สีทาบ้านแบบไหนฮิตบ้าง สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชวนอัปเดตโทนสีมาแรง เพื่อเป็นไอเดียส าหรับบ้านที่ก าลังจะ
สร้างในปีนี้ หรือบ้านเดิมที่อยากรีโนเวท ปรับเปลี่ยนสไตล์บ้านใหม่ ซ่ึงการเปลี่ยนสีจะช่วยเปลี่ยนบ้าน เปลี่ยนความรู้สึกและบรรยากาศ
ได้ชัดเจนที่สุด โดยเทรนด์สีมาแรงในปี 2022 นี้ จะมีสีไหนบ้างที่น่าสนใจและน ามาใช้เป็นสีหลักในบ้านหลังใหม่ หรือปรับเปลี่ยนสร้าง
บรรยากาศใหม่ในบ้านหลังเดิม ไปติดตามกันค่ะ

05

สอ่งเทรนด์สทีาภายในบา้นมาแรงปี 2022

1. เฉดสีขาวยอดฮิต

สีขาวเป็นสียอดฮิตมานาน แต่สีขาวก็มีด้วยกันหลากหลายเฉดสี 

ส าหรับเทรนด์เฉดสีขาวปี 2022 คือสีขาวท่ีให้โทนสว่างแต่ดูอบอุ่น

นิดๆ ในสไตล์มูจิมินิมอล ให้อารมณ์สะอาด อบอุ่น เหมือนบ้าน

สไตล์ญ่ีปุ่น แถมยังเป็นเฉดสียอดนิยมตามคาเฟ่สวยๆ อีกด้วย ซ่ึง

เฉดสีขาวยังแบ่งเป็น 2 โทนอีกด้วย

1.1 สีขาว Off-White โทนเย็น 

โทนสีนี้ไม่ได้ดูขาวสว่างจนเกินไป เพราะได้น าโทนสีเย็นมาผสม 

เพื่อให้ได้สีท่ีดูเย็นและสบายตา เช่น สีขาวอมเขียว ขาวควันบุหร่ี

1.2 สีขาว Off-White โทนอบอุ่น 

สีขาวโทนนี้จะเน้นไปท่ีสีขาวครีม ขาวส้ม และขาวเหลืองนวลๆ 

เม่ือตกแต่งบ้านคู่ กับเฟอร์นิเจอร์สีไม้หรือเบจแล้วดูเข้ากันให้

อารมณ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่น อบอุ่น และสดใส จึงเป็นสียอดนิยมท่ีน ามา

ทาบ้านรวมถึงตามคาเฟ่ดังๆ ในช่วงนี้
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2. เฉดสีเทาสไตล์ลอฟท์

เฉดสีสไตล์ลอฟท์ เป็นอีกเฉดท่ียอดนิยมแบบอมตะมาก ด้วยเป็น

โทนสีท่ีดูคลาสสิกเรียบหรูและดูเย็นสบาย แม้จะเป็นสีเทาแต่ก็มี

ด้วยกันหลากหลายเฉด เช่น เทาอ่อน เทากลาง เทาเจือม่วง เทา

เจือฟ้า หรือแม้แต่เทาเข้ม แต่เฉดสีเทาท่ีมาแรงปี 2022 คือ เทา

ควันบุหร่ี ท่ีดูดิบ เท่ แฝงความมินิมอล

อีกหน่ึงเฉดสีท่ีขาดไม่ได้คือ สีลอฟท์ท่ีมีลวดลายเฉพาะตัว เม่ือทา

แล้วท าให้ตัวผนังบ้านมีลูกเล่นมากกว่าเดิม ท่ีส าคัญคือ ตกแต่งคู่

กับเฟอร์นิเจอร์ได้หลายแบบ จึงท าให้เฉดสีเทาทาบ้านเป็นเฉดสี

ท่ีมาแรงตลอดปี ผ่านไปก่ีปีก็ไม่มีเอาท์

3. สีเอิร์ธโทน

เป็นอีกหน่ึงโทนสีทาบ้านภายในท่ีมาแรงและดูมีเสน่ห์จนติด Top

ฮิต ปี 2022 นิยมน ามาตกแต่งคอนโดรวมถึงการใช้เป็นสีทาภายใน

ของบ้านยุคนี้ ด้วยข้อดีท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น สงบ เรียบง่าย เข้ากับ

ธรรมชาติแล้วยังสามารถจับคู่กับเฉดสีอ่ืนได้ง่าย จึงเหมาะกับบ้าน

สไตล์โมเดิร์นท่ีมีความมินิมอลอยู่ในตัว เฉดสีเอิร์ธโทนมาแรง ได้แก่ 

โทนสีน้าตาลสีแดงอิฐ สีเบจ กลุ่มสีจากธรรมชาติ

4. เฉดสี New Normal

จากสถานการณ์เช้ือโรคระบาดในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ก่อให้เกิด

แนวทางการใช้ชีวิตแบบ New Normal และปรากฏการณ์ใหม่

เก่ียวกับการฟื้ นตัวของธรรมชาติ เทรนด์สีทาบ้านจึงสะท้อน

ความส าคัญของ “ชีวิต” ท่ีรอรับการฟื้ นฟู สีทาบ้านมีบทบาทใน

การเข้ามาสร้างสีสัน เช่ือมความสัมพันธ์ เติมความผ่อนคลายให้

ร่างกายและจิตใจ โดยแบ่งเป็นโทนสีต่างๆ ดังนี้

4.1 Dark Green ขอพลังธรรมชาติช่วยเยียวยา

สีเขียวป่าสน ความเป็นธรรมชาติท่ีเราคุ้นเคย กลับมาช่วยกระตุ้น

ความรู้สึกให้สดช่ืนอย่างประหลาด สี Dark Green จะช่วยให้รู้สึก

ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากย่ิงข้ึน ช่วยฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจให้

พร้อมสู้กับปัจจัยและภัยต่างๆ ภายนอกบ้าน

4.2 Vintage Vase คืนความสงบเพื่อความสมดุล

สีชมพูดินเหนียว ให้ความรู้สึกละมุน อบอุ่น และผ่อนคลายไป

พร้อมๆ กัน ช่วยให้ร่างกายรับรู้ถึงความผ่อนคลายได้ทันที พร้อม

ปรับสมดุลให้ร่างกายท้ังกาย ใจ และจิตวิญญาณ เกิดเป็น “สุขภาพ

ท่ีดี” พร้อมต่อสู้กับความวุ่นวายภายนอกบ้าน

4.3 Dried Palm เติมความสดใสให้ครอบครัว

สีใบปาล์มแห้ง โทนสีเหลืองแกมเขียวอ่อนให้ความรู้สึกสดใส 

กระปร้ีกระเปร่า เติมความรู้สึกสดใส อารมณ์ดีให้กับคนใน

ครอบครัว  ช่วยกระชับความสัมพันธ์ ท่ีห่ าง เหิน  ผ่านการ

ติดต่อส่ือสารและพบปะหน้าตากันอีกคร้ัง เติมสายใยความผูกพัน

ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 

4.4 Capitol’s Gold ด่ืมด่าความสุขในวิถีชีวิตประจ าวันท่ีแสน

ธรรมดา 

สีทองน้าผ้ึงป่า ในลุคหรูหราแต่ยังคงแอบซ่อนความอบอุ่นไว้ ท าให้

เราได้สัมผัสกับชีวิตท่ีแสนเรียบง่าย ธรรมดา แต่เปี่ ยมไปด้วย

ความสุข เกิดความสมดุลในตัวเอง

ท้ังหมดน้ีคือเทรนด์สีมาแรงส าหรับบ้านในปีน้ี ซ่ึงการเลือกจับคู่สี

หรือจะใช้สีให้เหมาะกับสไตล์และแบบบ้านอย่างลงตัวน้ัน ควรมีมือ

อาชีพอย่างบริษัทรับสร้างบ้านช่วยดูแล โดยหากสนใจบริษัท

รับสร้างบ้านมืออาชีพสามารถเลือกดูได้จากรายช่ือท่ีอยู่ในสมาคม

ธุรกิจรับสร้างบ้าน ซ่ึงการันตีงานดีผลงานเด่น ส่งมอบบ้านสวย

ถูกใจได้แน่นอน
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สวนสวยเหมือนฟันหน้า ถ้าสวนแหว่งเว้าเหี่ยวเฉาก็อาจจะท าให้ไม่น่ามอง และถ้าหากบ้านไหนมีรั้วล้อมแต่ปล่อยเถาวัลย์พันรก ก็คงไม่
ต่างกับสาวงามใส่ฟันเหล็กแต่ลืมผักชีชิ้นโตฟ้องคนพบเห็นให้อับอายยันลูกบวช ดังนั้นวันนี้ HBA มีเทคนิคดูแลสวนในบ้านให้สวย
พร้อมต้อนรับแขกทุกฤดูมาฝากค่ะ

เทคนิคดูแลสวนในบ้านให้สวยงามทุกฤดูกาล

ใครๆ ก็รู้ว่าเมืองไทยมี 3 ฤดู คือฤดูร้อน ร้อนมาก และร้อนสุดๆ 

การจัดสรรพื้นท่ีสวนจึงต้องค านวณทิศทางรับแดดกันสักหน่อย 

เพราะต้นไม้บางต้นรักแดดมาก บางต้นแดดร าไร ทริคนี้หากใครไม่

ช านาญแต่คาดหวังว่าสวนต้องเป็นมุมเชิดหน้าชูตาของบ้านแล้วละ

ก็ ขอแนะน า “นักออกแบบสวน” เพราะการจัดสวนเป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อน ต้องรู้จักต้นไม้ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีพรสวรรค์

ในด้านออกแบบ รวมถึงต้องมีประสบการณ์ ความช านาญในการ

แก้ปัญหาในสวน และเลือกต้นไม้ ถ้าไม่อยากเสียน้อยเสียยาก เสีย

มากเสียง่าย หาต้นไม้มาวนเวียนปลูกใหม่เร่ือยๆ แล้วล่ะก็ปรึกษา

บริษัทรับสร้างบ้านให้ดูแลเลย

แม้การปลูกต้นไม้ จัดสวนในบ้าน Scale ใหญ่ๆ อาจจะต้องอาศัย

นักออกแบบสวน แต่เราในฐานะเลือดนักสู้ ฝันอยากลงมือเอง ก็

อาจจะต้องใส่ใจในการดูแลและรักษา ซ่ึงมีวิธดัีงน้ี 
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1. รู้จักและเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง 

การเข้าสวน แม้จะแค่เดินริดใบมะกรูด ถอนหญ้าต้นเล็กๆ ท่ี

กระถางต้นไม้ ก็ยังต้องอาศัยอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับแต่ละงาน 

ฉะน้ันการรู้จักลักษณะการใช้งาน และวิธีการใช้งานเบ้ืองต้น ก็ทุ่น

แรงในการท างานในสวนไปได้

นอกจากการมีอุปกรณ์เพื่อตัดตกแต่งก่ิง ก้าน ใบ แล้วยังนับเป็น

การดูแลรักษาภาพรวมของสวนให้ดูดี สะอาดตา ไม่รก และ

ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ ไปจนถึงลดเล่ียงอุบัติเหตุจากก่ิง ก้าน ท่ีแผ่

ย่ืนซ่ึงมีโอกาสท าอันตรายต่อโครงสร้างบ้านและสมาชิกใน

ครอบครัวได้

2. การรดน้าต้นไม้

เร่ืองท่ีท าให้ต้นไม้ร้องไห้ขอชีวิตกันมานักต่อนักแล้ว น่ันก็คือ การ

รดน้าต้นไม้ ซ่ึงการรดน้าควรเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะ อย่างช่วงเช้า 

เน่ืองจากในตอนกลางวันแสงแดดจะค่อนข้างแรง และอาจจะท าให้

ต้นไม้คายน้ามากข้ึนได้

ดังน้ันเราจึงต้องรดน้าป้องกันต้นไม้ขาดน้าไว้ก่อน แต่เพื่อให้สวน

สวยฉ่าทุกฤดู ก็มีข้อควรระวังในการรดน้าในหน้าหนาวด้วย เพราะ

หน้าหนาวดินมักจะแห้ง ท าให้เราอาจจะเผลอรดน้าบ่อยจนดิน

แฉะ และราข้ึนในท่ีสุด ควรปล่อยให้ผิวดินแห้งบ้างเพื่อให้รากยังคง

ได้อากาศ แต่เราสามารถรักษาความชุ่มช่ืนให้กับดินในหน้าหนาว

ได้ด้วยการหากาบมะพร้าว เปลือกถ่ัว หรือฟางข้าว มาวางบริเวณ

ผิวดิน เพื่อเป็นตัวช่วยท่ีจะท าให้ดินเกิดความชุ่มช้ืนยาวนานย่ิงข้ึน

3. เติมปุ๋ยอย่างถูกฤดู

ไม่มีดอกไม้ใดท่ีจะสวยสดช่ืนหากไม่ใส่ปุ๋ย ยกเว้น ดอกเบ้ีย ท่ีสวย

สง่าทุกฤดู ดังน้ันสวนจะสวยเรียกแขกทุกฤดูได้ ต้องรู้จักเลือกปุ๋ย 

และ พักดิน โดยเฉพาะฤดูหนาวเป็นฤดูท่ีเหมาะแก่การพักดินท่ีสุด

เพราะสภาพอากาศท่ีเย็นท าให้ปุ๋ยแตกตัวหรือละลายได้ช้า ไม่

เหมือนหน้าฝน และ หน้าร้อน ซ่ึงหากอัดปุ๋ยทุกฤดูก็อาจท าให้ดิน

เค็มส่งผลเสียต่อต้นไม้อ่ืนๆ ในสวนของเราก็เป็นได้

โดยเทคนิคง่ายๆ ในการใส่ปุ๋ยในหน้าหนาวคือ เปล่ียนจากปุ๋ยเคมี

มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และโรยปุ๋ยให้ห่างจากโค่นต้น เพื่อให้รากดูดซึม

ได้สะดวก และรดน้าให้มากกว่าเดิมเพื่อเจือจางปุ๋ย แค่นี้สวนสวยก็

จะรอดพ้นอากาศแห้งๆ และพร้อมรับแขกในฤดูถัดไปแล้ว 

4. หม่ันก าจัดวัชพืชตัวร้าย

คงไม่ดีแน่ถ้าสร้างบ้านหลังใหญ่โตแต่มีวัชพืชโตไล่กันมาติดๆ 

ฉะน้ันต้องหม่ันก าจัดโดยด่วน เพราะไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ของบ้าน 

แต่เพื่อความปลอดภัย ย่ิงหน้าฝนหญ้าวัชพืชจะย่ิงแทงยอดสวย ย่ิง

ต้องระวังสัตว์เล็กสัตว์น้อย หรือสัตว์เล้ือยคลานมาพลางตัวซ่อนอยู่

ฉะน้ันควรท าการคลุมดิน

โดยการคลุมดินจะช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืช หรือหญ้าต่างๆ ได้รับ

แสงแดดท่ีเพียงพอต่อการเติบโต ท าให้วัชพืชท่ีเป็นอุปสรรคของ

ต้นไม้ หยุดการเติบโต และตายลงไปจนถึงราก เรียกได้ว่าเป็นวิธีส่ัง

ฆ่าท่ีเยือกเย็นแต่ตายยันรากกันเลยทีเดียว

ยังมีหลายเทคนิคง่ายๆ ท่ีจะท าให้สวนของเราอยู่รอดปลอดภัยทกุซี

ซัน ซ่ึงกว่าจะมาถึงมือเรา ต้องยอมรับว่าการศึกษาประเภท การจัด

วางต้นไม้ต่างๆ น้ันควรถูกวางแผนมาจากผู้เช่ียวชาญก่อน เพื่อให้

แต่ละต้นสามารถยืนเป็นหน้าเป็นตาให้เราได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความ

ว่าหากมีผู้เช่ียวชาญในบริษัทรับสร้างบ้านช้ีจุดวางรากให้แล้ว เรา

จะไม่ใส่ใจดูแลเลย เพราะต้นไม้ก็อีกหน่ึงชีวิตท่ีอยู่ในบริเวณบ้าน

เราซ่ึงต้องการการดูแลไม่แพ้สมาชิกคนใดคนหน่ึงเลย และบางที

การปลูกต้นไม้หน่ึงต้นอาจมีอายุและเร่ืองราวให้ผูกพันเทียบเท่ากับ

บ้านของคุณเลยก็ได้ 
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ท าความรู้จักอิฐแต่ละประเภท และเลือกใหเ้หมาะกับบา้น

1. อิฐมอญ

อิฐมอญ หรือรู้จักกันในช่ือของอิฐแดง หรืออิฐดินเผา มีลักษณะ

สีส้มแดง ถือเป็นอิฐก่อสร้างยอดนิยมท่ีมีต้นก าเนิดมาจากชาวมอญ

ท่ีย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

ท้ิงไว้ให้แห้ง แล้วน าไปเผาท่ีอุณหภูมิประมาณ 700-800 องศา

เซลเซียส เพื่อให้มีความแข็งแรงและคงรูปร่างไว้ โดยเป็นอิฐท่ีทนทาน

ต่อสภาพอากาศในเมืองไทย และถูกใช้งานมาหลายสิบปี

ประเภทของอิฐมอญ (อิฐแดง)

อิฐแดงตัน เป็นการผลิตโดยการอัดดินใส่แม่พิมพ์ ท้ิงไว้จนแห้งแล้ว

น าไปเผา วิธีนี้อิฐอาจมีขนาดและสัดส่วนไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับ

รูปแบบและแหล่งผลิต โดยข้อดีของอิฐมอญตัน คือ มีความ

แข็งแกร่ง ทนทาน มีความหนาแน่นท่ีสามารถรับแรงอัดเวลาตอก

ได้ดี เหมาะส าหรับก่อผนังท่ีต้องใช้รับน้าหนักมากเป็นพิเศษ

อิฐแดงรู เป็นอิฐท่ีพัฒนามาจากอิฐแดงแบบตัน แต่แตกต่างกันท่ีจะ

มีรูกลวงด้านในและผลิตด้วยเครื่องจักร ท าให้สามารถผลิตได้ทีละ
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อิฐ ถือเป็นส่วนประกอบหลักของการสร้างบ้าน และท าให้บ้านนั้นเป็นรูปร่างได้ตามแบบที่ต้องการ โดยปัจจุบันมีอิฐที่ใช้ในงานก่อสร้าง
หลายแบบที่แตกต่างกันทั้งกรรมวิธีการผลิต ลักษณะการใช้งาน และคุณสมบัติ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาคุณไปท าความรู้จักกับอิฐ
แต่ละประเภท และการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับการสร้างบ้าน เพ่ือให้บ้านที่ได้สวยและแข็งแรงทนทาน ที่ส าคัญปลอดภัยกับการอยู่
อาศัยในระยะยาว
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อิฐชนิดนี้มีส่วนประกอบ

หลักคือน้า ดินเหนียว 

และแกลบ ผสมกันใน

อัตราส่วนท่ีเหมาะสม 

จากน้ันจึงน าไปใส่พิมพ์

อัด เป็น ก้อนสี่ เห ล่ียม



จ านวนมาก โดยอิฐแดงรูท่ีนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายคืออิฐแดง 

2 รู แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีรูเพ่ิมมากข้ึน ต้ังแต่ 4 รู ถึง

8 รู รวมท้ังยังมีแบบช่องด้วย เพื่อรองรับการใช้งานท่ีแตกต่าง

และหลากหลาย ส่วนข้อดีของอิฐแดงรูนี้ จะมีน้าหนักท่ีเบากว่า

เม่ือเทียบกับอิฐแดงตัน จึงช่วยลดปัญหาการทรุดตัวของ

โครงสร้าง เพราะไม่ต้องรองรับน้าหนักมากเกินไป ช่วยระบาย

อากาศ ไม่อมความร้อน เหมาะกับทุกงานก่อสร้าง

การน าไปใช้งาน

สามารถใช้กับงานก่อสร้างท่ัวไป เหมาะกับการใช้เป็นวัสดุ

กรุผนังท่ีมีน้าหนักมากๆ หรือการก่ออิฐโชว์แนว ก่อผนังสไตล์

ลอฟท์ วินเทจ อ่างล้างหน้า ท็อปโต๊ะ หรือตกแต่งสวน

การแก้ปัญหาอิฐมอญสะสมความร้อน สามารถท าได้โดยการ

ก่ออิฐมอญ 2 ช้ัน จะช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกถ่ายเท

สู่ภายในบ้านได้

2. อิฐบล็อก

อิฐท่ีมีสีเทาจากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับทราย มีการผลิตใน

รูปแบบอุตสาหกรรมมากกว่าอิฐมอญ โดยลักษณะเด่นของอิฐ

บล็อกคือมีรูกลวงตรงกลาง ช่วยให้น้าหนักของก้อนอิฐเบาข้ึน และ

ช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญ 

งานก่อสร้างท่ีต้องการคุมค่าใช้จ่าย เพราะขนาดก้อนใหญ่ ราคา

ถูก ใช้เวลาก่อสร้างเร็วกว่าอิฐมอญ ประหยัดท้ังต้นทุนและ

ค่าจ้างแรงงาน เหมาะกับการก่อสร้างผนังโกดัง โรงงาน ก าแพง 

หรือต่อเติมภายนอกบ้าน

ข้อจ ากัดการใช้งานของอิฐบล็อก คือ ไม่ควรใช้ในการก่อผนัง

ห้องน้า เพราะเนื้ออิฐมีรูพรุนมาก สามารถดูดซับน้าได้ดี จะท า

ให้มีโอกาสร่ัวซึมสูง ไม่เหมาะกับงานเดินท่อไฟหรือท่อประปา

ในผนัง มีปัญหาเร่ืองการเก็บเสียง และเส่ียงต่อการแตกร้าวหาก

มีการเจาะ 

3. อิฐมวลเบา

แล้ว ยังมีน้าหนักเบา และป้องกันความร้อนได้อย่างดี

อิฐชนิดนี้มีส่วนประกอบหลักคือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ยิปซัม

ปูนขาว  ทรายละเอียด น้า  และผงอะลู มิ เนียม น าไปผ่าน

กระบวนการผลิตท่ีทันสมัยท าให้อิฐมวลเบาแต่ละก้อนน้ันมีขนาด

มาตรฐานเท่าๆ กัน น้าหนักเบา เหมาะส าหรับการท าผนังบ้าน

ท่ีต้องการลดน้าหนักของโครงสร้าง และจะช่วยลดการสูญเสียใน

การก่อสร้าง

การน าไปใช้งาน

เป็นอิฐท่ีทนทานต่อไฟ แข็งแรงทนทาน สะดวกต่อการก่อสร้าง

เพราะมีขนาดก้อนท่ีใหญ่ ใช้เวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

น้อยกว่าอิฐมอญ สามารถรับแรงกดได้มาก เหมาะกับการก่อ

ผนังหลักของบ้าน หรือผนังท่ีต้องการความเย็นอย่างผนัง

ห้องนอน และห้องน่ังเล่น

ข้อจ ากัดของอิฐมวลเบาคือ หากจะเจาะเพื่อแขวนของตกแต่ง

ต้องใช้พุกโลหะส าหรับอิฐชนิดน้ีเท่าน้ัน และมีราคาค่อนข้างสูง

เม่ือเทียบกับอิฐมอญและอิฐบล็อก

นอกจากการใช้งานอิฐเป็นส่วนประกอบหลักของการสร้างบ้านแล้ว 

ยังสามารถน าไปเพิ่มลูกเล่นในการออกแบบได้อีกด้วย ท าให้บ้านมี

มิติและมีความแตกต่างมากข้ึน แต่การเลือกใช้อิฐแต่ละประเภท

ควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน และมีผู้เช่ียวชาญเร่ืองการ

ก่อสร้างคอยแนะน า ให้ค าปรึกษา หรือช่วยควบคุมการก่อสร้าง 

โดยอาจเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ซ่ึงจะมีท้ังผู้เช่ียวชาญ

การออกแบบและก่อสร้าง ท าให้บ้านน้ันปลอดภัยเพราะเลือกใช้

วัสดุได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีมาตรฐาน
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การน าไปใช้งาน

อิฐบล็อกนิยมใช้กับ

งานก่อสร้าง ท่ัวไป 

เพราะมีราคาถูกท่ีสุด

เม่ือเทียบกับอิฐชนิด

อ่ืน จึงเหมาะส าหรับ

อิฐมวลเบาได้รับความ

นิยมในการก่อสร้างมาก

ท่ีสุด ในปัจ จุ บัน  ด้วย

คุณสมบัติเด่นท่ีนอกจาก

ความแข็งแรง ทนทาน



10 แบบบ้านบรรยากาศเย็นสบาย
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เหมาะกับการอยู่อาศัยในเมืองไทย

11

แบบบ้าน Peranto แบบบ้าน MH-01 แบบบ้าน อิงฟ้า

แบบบ้าน RH-CT.2180 แบบบ้าน T010 แบบบ้าน EMPEROR

แบบบ้าน P208 แบบบ้าน The Precious แบบบ้าน ST-MD2.01

แบบบ้าน EC-002

สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล

แบบบ้านเพิ่มเติม



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อการสรา้งบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub
Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


