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ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านเท่าวัยหนุ่มสาว ด้วยเหตุผลด้านความคล่องตัวต่างๆ หรือสุขภาพร่างกายท่ี

อาจไม่เอ้ืออํานวย ดังน้ันบ้านท่ีอยู่อาศัยควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะทําให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างเพลิดเพลิน มีความสุข

ทุกช่วงเวลา และท่ีสําคัญคือ ปลอดภัย เหมาะกับการอยู่อาศัยในระยะยาว 
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1. áºººŒÒ¹ÊํÒ¤ÑÞ ¤ÇÃÇÒ§á¼¹µÑ้§áµ‹àÃÔ่ÁÊÃŒÒ§

การสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ควรวางแผนต้ังแต่การออกแบบ โดย

อาจเป็นแบบบ้านช้ันเดียว หรือมีหลายช้ันแต่อยู่ช้ันล่าง หรือหาก

อยู่ช้ันบนควรมีลิฟต์ภายในบ้าน เพื่อความสะดวก และปลอดภัย

นอกจากน้ียังต้องคํานึงเร่ืองแสงสว่าง ท่ีควรมีอย่างเพียงพอ 

มีสวิสต์ไฟท่ีใช้งานง่าย เป็นระบบเซ็นเซอร์  
 

2. ËŒÍ§¹Í¹»ÅÍ´ÀÑÂ ÊÐ´Ç¡ÊºÒÂÂÒÁ¾Ñ¡¼‹Í¹

ห้องนอนควรเป็นห้องท่ีให้ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน 

และควรมีฟังก์ชันท่ีเหมาะกับการใช้งาน เช่น 

หน้าต่างสูงจากพื้น 50 ซม. สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ 

เตียงควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูงไม่เกิน 40 ซม. 

และมีพื้นท่ีว่างรอบเตียงด้านละ 90 ซม. 

หัวเตียงควรมีโทรศัพท์ สัญญาณฉุกเฉินสามารถหยิบใช้งานง่าย 

ตู้เส้ือผ้าควรใช้แบบบานเล่ือนเพื่อความปลอดภัย 

วัสดุปูพื้นห้องนอนควรมีความสะอาด บํารุงรักษาง่าย 
 

3. ¾×้¹ºŒÒ¹ ºÑ¹ä´ áÅÐ¾×้¹·Õ่µ‹Ò§ÃÐ Ñ́ºµŒÍ§µÍºÃÑº¡ÒÃãªŒ§Ò¹

โดยมีความสําคัญกับการใช้ชีวิต และการเคล่ือนย้ายเปล่ียนพื้นท่ี

พักผ่อนในมุมต่างๆ หากออกแบบตอบรับผู้สูงอายุ และมีความ

ปลอดภัย จะทําให้การใช้ชีวิตภายในบ้านเป็นไปได้ง่ายข้ึน 

พื้นบ้าน 

เลือกใช้วัสดุปูพื้นท่ีไม่ล่ืน ไม่มัน หรือมีลวดลายมากเกินไป 

ไม่ควรปูพรม เพราะจะทําให้เกิดการล่ืนหรือสะดุดล้มได้ 

เล่ียงการทําพื้นต่างระดับ หรือมีธรณีประตู 

บันได 

มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ม. และมีราวจับท่ีม่ันคงท้ัง 2 ฝ่ัง 

ข้ันบันไดควรมีขอบกันล่ืน มีขนาดท่ีเหยียบได้เต็มเท้า 

บริเวณบันไดควรมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ 

ทางเดิน และทางลาด 

ควรมีราวจับไว้ช่วยพยุงตัว  

ทางลาดควรกว้างประมาณ 90-150 ซม. และมีความชันไม่เกิน 

1:12 เพื่อให้รถเข็นข้ึนลงได้อย่างสะดวก 



4. »ÃÐµÙ-Ë¹ŒÒµ‹Ò§ ÁÕ¢¹Ò´àËÁÒÐÊÁ ÊÐ´Ç¡àÁ×่ÍãªŒ

การออกแบบประตู หน้าต่างในบ้านท่ีมีผู้สูงอายุ ควรเน้นเป็นแบบ

บานเล่ือน เพื่อง่ายต่อการเปิดปิด ตัวประตูมีความกว้างมากพอท่ี

รถเข็นจะผ่านได้ และไม่ควรมีธรณีประตูเพื่อกันการสะดุด 
 

หน้าต่างควรอยู่สูงจากพื้นไม่มากนัก เพื่อให้แสงธรรมชาติเข้าได้ดี 

และผู้สูงอายุสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกบ้านได้ 
 

5. ¤ÃÑÇ´ÕÁÕ´Õä«¹�à¾×่Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

ตู้ติดผนังควรมีความสูงพอดีกับความสูงของผู้สูงอายุ 

เคาเตอร์มีความสูงท่ีสามารถยืนเตรียมอาหารได้อย่างพอดี ไม่

ต้องก้มๆ เงยๆ หรือเขย่งตัว และควรมีขอบมน  

ท่ีเก็บมีดและแก้วไม่ควรอยู่ในระดับสูงเกินไป 

ตําแหน่งพื้นท่ีใช้สอยในครัวควรเหมาะสม เช่น ส่วนล้างไม่ควร

อยู่บริเวณทางเดินหลัก เพื่อป้องกันการล่ืนหากมีน�าหยดบนพื้น 
 

6. ËŒÍ§¹้ํÒÊํÒ¤ÑÞ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµŒÍ§ÁÒ¡‹Í¹

ควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.5-2 ม. เพื่อให้รถเข็นสามารถกลับตัวได้  

ประตูควรกว้างอย่างน้อย 0.9 ม. เป็นแบบบานเล่ือน 

แยกพื้นท่ีส่วนเปียกกับส่วนแห้ง และไม่ควรทําพื้นต่างระดับ 

วัสดุปูพื้นควรมีผิวสัมผัสท่ีหยาบ ไม่ทําให้เกิดการล่ืน 

อ่างล้างหน้าควรมีส่วนโค้งเว้า หรือแบบแขวนผนัง เพื่ อให้

รถเข็นสามารถสอดเข้าไปใต้อ่างล้างหน้าได้ และมีราวจับ

ท้ังสองด้าน  

โถสุขภัณฑ์ควรมีความสูงใกล้เคียงกันกับรถเข็น พร้อมมีราวจับ 

ควรติดต้ังราวจับท่ัวพื้นท่ีการใช้งาน เพื่อช่วยในการพยุง 

ควรติดต้ังสัญญาณฉุกเฉินไว้สําหรับแจ้งขอความช่วยเหลือ 

  

7. ËŒÍ§¹Ñ่§àÅ‹¹ ¾×้¹·Õ่ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢¡ÒÂÊºÒÂã¨

ห้องน่ังเล่นเป็นอีกหน่ึงมุมพักผ่อนท่ีผู้สูงอายุสามารถใช้ทํากิจกรรม

ต่างๆ ได้ แต่การจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ หรือการวางข้าวของต่างๆ 

ควรมีความเป็นระเบียบ และเว้นช่องว่างของพื้นท่ีเพื่อสะดวกต่อ

การใช้รถเข็นด้วย 
 

8. ·Õ่¨Í´Ã¶ÊÐ´Ç¡ÂÒÁãªŒÊÍÂ

ในตําแหน่งของท่ีจอดรถควรสร้างให้มีขนาดไม่ต�ากว่า 2.4 x 6 ม.

โดยเว้นระยะด้านข้างเพิ่มอีก 1 ม. สําหรับเป็นทางรถเข็น และควร

สร้างแบบมีหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนระหว่างผู้สูงอายุข้ึนลงรถ 

จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากข้ึน  
 

9. ¾×้¹·Õ่ÃÍººŒÒ¹ÍºÍÇÅ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ¼‹Í¹¤ÅÒÂ

จัดพื้นท่ีให้สามารถทํากิจกรรมเบาๆ ได้ เช่น จัดสวนหย่อม หรือ

พื้นท่ีออกกําลังกายเบาๆ ในสวน มีมุมน่ังพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ เพื่อ

เปล่ียนบรรยากาศ โดยภายในสวนควรมีทางลาดสําหรับรถเข็น 

และไม่ควรมีสระน�าลึก หรือทางต่างระดับ เพื่อป้องกันอันตราย 

10. ÊÑÞÞÒ³àµ×Í¹ ÊÑÞÞÒ³©Ø¡à©Ô¹µ‹Ò§æ µŒÍ§¾ÃŒÍÁ

บ้านท่ีมีผู้สูงอายุควรติดต้ังสัญญาณฉุกเฉินไว้รอบบ้าน เพื่ อขอ

ความช่วยเหลือเม่ือมีเหตุเกิดข้ึน และอาจใช้แบบเช่ือมต่อสัญญาณ

เตือนเข้าสมาร์ทโฟนได้ จะช่วยให้มีการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีข้ึน 
 

การสร้างบ้านเพื่ อให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยได้อย่างสุขกายสบายใจ 

สะดวกและปลอดภัย การเลือกแบบบ้านและเลือกใช้บริการบริษัท

รับสร้างบ้านท่ีมีความเป็นมืออาชีพจึงเป็นส่ิงสําคัญ เพราะจะช่วย

ให้อยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพในระยะยาว
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1. Å´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ºÃÔàÇ³ËÅÑ§¤ÒáÅÐ½‡Òà¾´Ò¹

ถือเป็นส่วนหน้าด่านของบ้านท่ีรับแสงแดด ดังน้ันการเลือกใช้วัสดุ

ท่ีเหมาะสมและการออกแบบองศาการตกกระทบของแสงจึงสําคัญ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เลือกหลังคาทรงสูง เช่น ทรงจ่ัว ป้ันหยา ช่วยระบายความร้อน 

เลือกใช้วัสดุหลังคาท่ีช่วยสะท้อนหรือป้องกันความร้อน 

ออกแบบมุมหลังคาให้สามารถมุงได้ในมุม 45 องศา เพื่อช่วย

ลดรังสีความร้อนสู่ฝ้าเพดาน

ติดต้ังฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

เลือกใช้ฝ้าท่ีมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี

ออกแบบบ้านให้มีช่องเปิดระบายอากาศ

ยกระดับฝ้าเพดานเพื่อระบายความร้อนออกทางช่องระบาย

อากาศหรือช่องเปิดใต้หลังคา

2. Å´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ºÃÔàÇ³¼¹Ñ§

ผนังบ้านเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบบ้านท่ีรับแสง และความร้อน

โดยตรง และแทบตลอดเวลา การลดความร้อนบริเวณผนัง ช่วยให้

บรรยากาศในบ้านเย็นลงและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถ

ทําได้ดังน้ี 

เลือกใช้วัสดุสําหรับผนังท่ีมีคุณสมบัติกันความร้อนได้อย่างดี 

ผนังภายในบ้าน ควรเลือกแบบท่ีมีมวลน้อยและสีอ่อน เพื่อลด

ดูดซับความร้อน 

ผนังภายนอกบ้าน ควรเลือกแบบท่ีมีผิวมัน สีอ่อน และมีค่าการ

จุความร้อนต�า 

เลือกใช้แผงหรือระแนงไม้เพื่อเป็นเกราะกันความร้อนกระทบ

ผนังโดยตรง 

ปลูกต้นไม้ หรือไม้เล้ือยเพิ่มร่มเงา ช่วยกันแดด กันความร้อน 

การสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยในระยะยาว นอกจากการคํานึงถึงปัจจัยความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับต้นๆ รวมถึง

งบประมาณ และแบบท่ีเข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยแล้ว การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เข้ากับภูมิอากาศของพื้นท่ี 

และการใช้งานก็เป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้าม 
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3. Ë¹ŒÒµ‹Ò§ºŒÒ¹ª‹ÇÂÅ´ÃŒÍ¹

ลดความร้อนจากหน้าต่างโดยเลือกใช้กระจกกันความร้อน 

ใช้ขนาดความสูงของหน้าต่างให้พอดีกับความสูงของเก้าอ้ีหรือ

เตียงเพื่อให้ลมพัดผ่านพอดี และไม่ว่างเฟอร์นิเจอร์ขวางทางลม 

ทําช่องแสงบนหน้าต่างช้ันล่างของบ้าน เพื่ อให้ได้รับแสง

ธรรมชาติ ลดไอร้อนจากการเปิดไฟ 

ควรวางตําแหน่งหน้าต่างไว้ในห้องให้มีอย่างน้อย 2 ด้านเพื่อให้

ลมระบายออกได้ดี 

หน้าต่างแบบบ้านเล่ือนเปิด สามารถรับลมได้ดีกว่าหน้าต่าง

แบบบานเปิดออก หรือบานเกร็ด 
 

4. ÍÍ¡áºººŒÒ¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº·ÔÈ·Ò§ÅÁáÅÐá´´

ทิศเหนือ และ ทิศใต้ เหมาะสําหรับกําหนดให้เป็นพื้นท่ีบริเวณ

หน้าบ้าน หรือหลังบ้าน เพราะมีลมพัดผ่านตลอด เม่ือเปิด

ประตูหน้าต่าง ก็จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้วย ท่ีสําคัญแม้

เป็นฤดูร้อน บ้านก็ยังเย็นได้  

ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก เหมาะสําหรับวางแปลนให้เป็น

ห้องน�า หรือ ห้องซักล้าง ห้องท่ีเก่ียวข้องกับน�าและความช้ืน

จะช่วยลดอุณหภูมิในบ้าน และทําให้บริเวณซักล้าง หรือห้องน�า 

ไม่สะสมความช้ืน 

ตําแหน่งห้องรับแขก ห้องนอน ไม่ควรอยู่ในทิศตะวันตก เพราะ

จะรับแสงแดดตลอดช่วงบ่าย ทําให้บ้านกักเก็บความร้อน

วนเวียนในบ้านจนถึงกลางคืน 
 

5. ¾×้¹àÂ็¹Å´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ã¹ºŒÒ¹

บ้านร้อนเล่ียงได้ หากการออกแบบบ้านน้ันมีการกําหนดในเร่ือง

ของการเลือกใช้วัสดุทุกๆ ส่วน อย่างเช่นการเลือกใช้วัสดุปูพื้น

ท่ีอาจเลือกแบบมีคุณสมบัติช่วยในเร่ืองของการกักเก็บความเย็น 

และระบายความร้อนได้ดี มาเป็นวัสดุปูพื้นหลัก 

ตัวอย่างวัสดุปูพื้นท่ีมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีและรวดเร็ว 

เช่น พื้นหินอ่อน หินแกรนิต หรือพื้นปูนดิบสไตล์ loft วัสดุเหล่าน้ี

นอกจากจะทนทานแล้ว ยังจะช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย 
 

6. ¨Ñ´ÊÃÃºŒÒ¹ãËŒÁÕ¾×้¹·Õ่Íà¹¡»ÃÐÊ§¤� áÅÐ¾×้¹·Õ่ÊÕà¢ÕÂÇ

บ้านท่ีมีพื้นท่ีก่ึงเปิด พื้นท่ีท่ีลมสามารถพัดผ่านได้ดี เช่น ระเบียง

บ้าน ชานบ้าน ใต้ถุน หรือลานส่วนกลางเพื่อให้ครอบครัวสามารถ

ใช้พักผ่อนหรือทํากิจกรรมได้ตลอดวัน 
 

การสร้างบ้านเย็นด้วยพื้นท่ีสีเขียว จะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้

ผู้พักอาศัย ทําให้บ้านน้ันเป็นพื้นท่ีท่ีน่าอยู่ย่ิงข้ึน โดยการแบ่งพื้นท่ี

สําหรับการปลูกต้นไม้ และสร้างพื้นท่ีสีเขียว อาจแบ่งสัดส่วนเป็น 

20% ของพื้นท่ีท้ังหมด แต่ส่ิงท่ีต้องระวังคือการวางต้องไม่ให้ต้นไม้

อยู่ตําแหน่งท่ีบังทิศทางลม นอกจากน้ีบริเวณพื้นท่ีโล่งของบ้าน

อาจปลูกหญ้าคลุมเพื่อเก็บความช้ืน ลดการสะท้อนของแสดงแดด 
 

7. Å´ÃŒÍ¹´ŒÇÂáººÃÑ้Ç

ร้ัวบ้านเป็นอีกองค์ประกอบสําคัญ ท่ีมีผลต่อความร้อนของตัวบ้าน 

การเลือกแบบร้ัวให้ช่วยเสริมบ้านเย็น เจ้าของบ้านควรเลือกร้ัว

แบบโปร่ง เพื่ อเปิดรับเส้นทางลมจากภายนอกสู่พื้นท่ีรอบบ้าน 

ขณะเดียวกันก็เป็นการถ่ายเทความร้อนภายในพื้นท่ีรอบบ้าน

ให้หมุนเวียนสู่ภายนอก ทําให้อากาศถ่ายเทสะดวก 
 

การออกแบบบ้านเย็นให้น่าอยู่ในทุกช่วงเวลา การวางแผนท่ีดีก่อน

สร้างบ้าน และเร่ิมคํานึงถึงความสําคัญของส่วนต่างๆ ต้ังแต่

ข้ันตอนการออกแบบ จะช่วยให้เจ้าของบ้านไม่ต้องเหน่ือยใน

ภายหลัง และบ้านน้ันจะอยู่ได้อย่างเย็นสบายในอนาคต โดยไม่ต้อง

ซ่อมแซม เปล่ียนแบบ หรือหาตัวช่วยอ่ืน แถมยังลดภาระค่าใช้จ่าย

ระยะยาวอีกด้วย 
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1. ÊÕâ·¹àÂ็¹ÁÕ¼Åµ‹ÍÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡

การใช้สีโทนเย็นอาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงท่ีทําให้บ้านน้ันเย็นข้ึน แต่ก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสีโทนน้ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของผู้อยู่

อาศัย ยามเม่ือสัมผัสด้วยตา 
 

หากเลือกใช้สีโทนเย็นทาภายในบ้านจะช่วยให้เกิดความรู้สึก

ยามมองเห็นเต็มไปด้วยความสบายตา สบายใจ ไม่ทํา

ให้รู้สึกถึงความดุดัน หรือร้อนรน มากจนเกินไป
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. àÅ×Í¡ãªŒÊÕâ·¹àÂ็¹ãËŒàËÁÒÐ¡ÑºËŒÍ§

การใช้สีโทนเย็นกับบ้านท้ังหลัง อาจให้อารมณ์ความรู้สึกจืดชืด

เกินไปสําหรับบางคน แต่หากจะไม่ใช้เลยก็รู้สึกร้อนรนจนเกินไป 

ดังน้ันเจ้าของบ้านควรเลือกใช้สีโทนเย็น ผสมผสานกับสีโทนสดใส 

เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาภายในบ้าน 
 

     ห้องท่ีเหมาะกับสีโทนเย็นคือ ห้องนอน ห้องรับแขก 

และห้องน�า จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตจิตใจ 

          และเติมสีสันภายในห้องด้วยของตกแต่ง

สีเข้ม หรือเฟอร์นิเจอร์สีเข้ม สร้างความ

มี มิติให้ห้อง รวมท้ังยังสามารถใช้เป็น

กระถางต้นไม้เพื่ อเพิ่มสีเขียวภายใน

พื้นท่ี ทําให้รู้สึกสดช่ืนข้ึนได้อีกด้วย 
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การสร้างบ้านเย็น นอกจากการออกแบบท่ีตอบรับสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่ีปลูกสร้างบ้าน และเอ้ือต่อทิศทางการใช้

ประโยชน์จากแสงแดดและสายลมแล้ว การเลือกใช้วัสดุท่ีเสริมให้บ้านเย็น ถือเป็นอีกทางเลือกสําคัญท่ีน่าสนใจ และ

ปัจจุบันมีนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างมากมาย ท่ีมีคุณสมบัติช่วยบ้านเย็น เรียกว่ามีต้ังแต่ส่วนบนสุดอย่างหลังคา จนถึงส่วน

ล่างสุดคือพื้นบ้านเลยก็ว่าได้ สําหรับวันน้ีเราจะมาเจาะลึกกันท่ีสีทาบ้าน พร้อมเทคนิคเลือกสีเพื่อบ้านเย็น ทนแดดทนฝน 

คงความสวยงามให้บ้านในระยะยาว 

 

นอกจากน้ีสีโทนเย็นบางสียังส่ือถึง

ธรรมชาติ ไ ด้อ ย่าง ดี  ไ ม่ ว่ าจะเ ป็น

ป่าเขา ท้องฟ้า หรือน�า ช่วยให้ผู้อยู่

อ า ศั ย รู้ สึ ก เ ส มื อ น กั บ ไ ด้ ใ ก ล้ ชิ ด

ธรรมชาติ เช่น สีฟ้า สีเขียว



3. ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Í§ÊÕÁÕ¼Åµ‹ÍÍØ³ËÀÙÁÔ

นอกจากโทนสีท่ีส่งผลต่อความรู้สึกร้อนเย็นในบ้านแล้ว ระดับ

ความเข้มของสียังส่งผลต่ออุณหภูมิในบ้านด้วย แม้จะเป็นสีโทน

เย็นก็ตาม เช่น การใช้สีน�าเงินซ่ึงเป็นสีโทนเย็น แต่เม่ือใช้ทา

ภายนอกบ้านจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงน้อย ในทางกลับกันก็ดูด

ซับความร้อนได้มากกว่าสีเหลืองอ่อนซ่ึงเป็นสีโทนร้อน จึงทําให้

บ้านมีอุณหูมิสูงข้ึน 
 

ดังน้ันในการเลือกใช้สีจากโทนสีร้อนหรือเย็นจึงไม่มีผลต่อความ

เย็นของบ้าน แต่การเลือกสีตามความเข้มและอ่อนของสีต่างหากท่ี

มีผลโดยตรง โดยสีอ่อนจะสะท้อนแสงได้ดีกว่าสีเข้ม และดูดซับ

ความร้อนได้น้อยกว่า เม่ือเลือกใช้ทาบ้านก็จะช่วยให้อุณหภูมิใน

บ้านเย็นข้ึนน่ันเอง 
 

4. áÁŒà»š¹ÊÕà¢ŒÁ¡็ª‹ÇÂºŒÒ¹àÂ็¹ä´Œ

จากข้อข้างต้นท่ีกล่าวถึงสีโทนเข้มซ่ึงมีคุณสมบัติดูดความร้อน

มากกว่าสีโทนอ่อน แต่ก็ใช่ว่าสีเข้มจะช่วยให้บ้านเย็นไม่ได้เสมอไป 

เพราะปัจจุบันมีนวัตกรรมสีทาบ้านท่ีมีคุณสมบัติสามารถสะท้อน

ความร้อนได้  
 

ดังน้ันสําหรับเจ้าของบ้านท่ีชอบสีโทนเข้ม แต่อยากให้บ้านอยู่เย็น 

อยู่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว ก็สามารถเลือกใช้สีโทนเข้มได้ แต่ต้องดูท่ี

นวัตกรรมท่ีผู้ผลิตสีใช้ และคุณสมบัติของสีน้ันๆ หากเลือกใช้ถูก

คุณสมบัติ ก็ไม่ต้องกังวลเร่ืองบ้านร้อนอีกต่อไป 
 

5. à©´ÊÕ·Õ่µ‹Ò§ÁÕ¼ÅãËŒÍÒÃÁ³�áµ‹ÅÐËŒÍ§µ‹Ò§¡Ñ¹

เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า สี มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ดังน้ัน

การเลือกเฉดสีให้เหมาะกับการพักอาศัยและการใช้ชีวิตในมุมต่างๆ 

ของบ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญ เช่น  

สีเหลือง สีครีม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น และสดช่ืน 

เหมาะกับการใช้ในห้องน่ังเล่น และห้องครัว 

สีเขียว ให้ความรู้สึกเย็นสบาย สดช่ืนร่มร่ืนเหมือนสัมผัส

ธรรมชาติ เหมาะกับห้องนอน ห้องน่ังเล่น 

สีฟ้า ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง เย็นสบาย กระตุ้นจินตนาการ

และไอเดียใหม่ๆ จึงเหมาะกับห้องทํางาน ห้องนอน และห้องน�า 

สีชมพู สีม่วง ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน อ่อนโยน เหมาะกับ

ห้องน่ังเล่น และห้องอาหาร 

สีขาว สีเทา ให้ความรู้สึกสะอาด สบายตา เหมาะกับห้องนอน 

ห้องน�า และห้องน่ังเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีมีอิทธพิลต่อการอยู่อาศัย ไม่ใช่เพียงต่ออารมณ์ ความรู้สึกเท่าน้ัน 

แต่ยังมีผลกับอุณหภูมิร้อนและเย็นของบ้านท่ีสัมผัสได้ด้วย ดังน้ัน

การเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับความต้องการ เอ้ือต่อการใช้ชีวิตอย่าง

มีความสุขในระยะยาวท้ังทางร่างกายและจิตใจของผู้พักอาศัย

จึง มี ส่วนสําคัญ ดัง น้ันจะสร้างบ้านท้ัง ที  ต้องศึกษาและดู

รายละเอียดอย่างรอบด้าน เพื่อให้บ้านน้ันตอบโจทย์การใช้ชีวิต

มากท่ีสุด 
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»ÃÐàÀ·¢Í§¼¹Ñ§

1. áº‹§µÒÁ»ÃÐâÂª¹�ãªŒÊÍÂ

1.1 ผนังภายใน  

ทําหน้าท่ีแบ่งก้ันพื้นท่ีส่วนต่างๆ ภายในบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วน

ตามการลักษณะใช้งานของผู้อยู่อาศัย เช่น ห้องนอน ห้องน�า 

ห้องน่ังเล่น ห้องครัว ห้องรับแขก โดยอาจเป็นผนังแบบปิดก้ันห้อง

ท้ังหมด หรือปิดก้ันบางส่วนก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ผนังภายนอก  

ทําหน้าท่ีบังตาจากบุคคลภายนอก ทําให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านมีพื้นท่ี

ส่วนตัวสําหรับการพักผ่อน และทํากิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนท่ีใช้แบ่ง

ก้ันตัวบ้านกับพื้ นท่ีภายนอก และป้องกันสภาพอากาศจาก

ภายนอกท้ังร้อน ฝน ลม หนาว ไม่ให้เข้ามารบกวนการอยู่อาศัย

ภายในบ้าน 
 

2. áº‹§µÒÁË¹ŒÒ·Õ่¡ÒÃãªŒ§Ò¹

2.1 ผนังท่ีทําหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง หรือผนังรับน�าหนัก 

2.1.1 ผนังก่ออิฐ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

ผนังก่ออิฐฉาบปูน เป็นผนังท่ีมีการก่ออิฐข้ึนมา แล้วฉาบทับ

ด้วยปูนท้ังแถบเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม โดยการทําผนัง

ประเภทน้ีมีข้อท่ีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ในข้ันตอนของ

การก่ออิฐและฉาบปูนน้ันต้องทําอย่างถูกวิธตีามลําดับงาน และ

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานสร้างโดยช่างผู้เช่ียวชาญ เพื่อ

ลดปัญหาผนังแตกร้าว หรือปูนร่อนในภายหลัง และอาจเป็น

อันตรายต่อผู้พักอาศัยได้ 

 

 

ผนังบ้าน ส่วนประกอบและโครงสร้างสําคัญท่ีช่วยให้บ้านเป็นรูปเป็นร่าง เป็นส่วนรับน�าหนักโครงสร้างของบ้าน ช่วยแบ่ง

พื้นท่ีแต่ละส่วนของบ้านให้เป็นสัดส่วน ท้ังยังช่วยป้องกันสภาพอากาศภายนอกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของ

สมาชิกอีกด้วย โดยผนังบ้านมีความแตกต่างตามประเภทการใช้งาน รวมท้ังยังมีความต่างกันด้วยลักษณะวัสดุท่ีใช้อีกด้วย 
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ผนังก่ออิฐโชว์แนว เป็นลักษณะของผนังท่ีมีการก่ออิฐเรียงกัน 

แต่จะไม่ฉาบปูนทับหน้า เพื่ อโชว์แนวของการก่ออิฐ ข้อควร

ระวังของการก่ออิฐแบบน้ีคือ ไม่ควรก่อโชว์แนวท้ัง 2 ด้าน 

เพราะจะไม่มีเกราะกันความช้ืน เวลาฝนตกจะทําให้น�าสามารถ

ซึมผ่านผนังเข้าในบ้านได้ง่าย รวมท้ังไม่ควรใช้ในพื้นท่ีท่ีเส่ียง

กับการถูกกระทบกระแทก เช่น โรงรถ หรือข้างถนน เพราะหาก

ถูกรถเฉียว หรือชน จะทําให้ผนังอิฐท่ีโชว์แนวมีร่องรอยเสียหาย 

ซ่ึงการแก้ไขเฉพาะจุดน้ันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ต้องทุบทําใหม่

ท้ังแถบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผนังประเภทน้ีมีท้ังแบบสําเร็จรูปและแบบท่ีหล่อข้ึนเอง มีความ

แข็งแรงทนทานเหมือนผนังก่ออิฐ ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง

ใช้กําลังคนน้อย หน้างานสะอาด แต่ยากต่อการดัดแปลง ทุบ หรือ

เจาะ เพราะคอนกรีตมีความแข็งแรงมาก หากเจ้าของบ้านอยาก

ตกแต่งผิวหน้าสามารถใช้เป็นกระเบ้ืองติดผนังได้ 
 

2.2 ผนังปกติ ไม่ได้ทําหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง หรือรองรับน�าหนัก 

2.2.1 ผนังกระจก 

เป็นผนังชนิดหน่ึงท่ีแสงสามารถลอดผ่านได้สะดวก เหมาะสําหรับ

ใช้กับห้องท่ีต้องการให้พื้นท่ีภายในดูกว้างขวาง โปร่ง โล่ง ไม่รู้สึก

อึดอัด หรือห้องท่ีต้องการเปิดรับวิวภายนอก  
 

ข้อควรระวังสําหรับการเลือกผนังกระจกคือ ควรใช้ในห้องท่ีไม่

เส่ียงกับการถูกกระแทกจนแตกร้าวหรือเกิดความเสียหาย และควร

เลือกใช้ผนังกระจกประเภทท่ีแตกหักแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น 

กระจกชนิดท่ีแตกแล้วเป็นเม็ดมนกลม ไม่มีเหล่ียมคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนข้อจํากัดคือไม่มีความแข็งแรงมากพอท่ีจะใช้รับน�าหนัก 
 

2.2.3 ผนังเบา 

ถือเป็นผนังท่ีนิยมใช้กันมาก ด้วยคุณสมบัติเฉพาะท่ีมีน�าหนักเบา 

ประหยัดงบ ติดต้ังได้เร็ว สามารถดัดแปลงหรือร้ือถอนได้ง่าย

มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย เช่น ไม้อัด กระเบ้ืองแผ่นเรียบ ไฟเบอร์

ซีเมนต์ การเลือกใช้อาจต้องดูคุณสมบัติของวัสดุประกอบเพื่อให้

เหมาะสมกับความต้องการ ส่วนข้อจํากัดของผนังเบาคือ มีอายุการ

ใช้งานส้ัน และมีปัญหาเร่ืองความช้ืน โดยส่วนใหญ่จึงใช้กับผนัง

ภายในท่ีมีการปรับเปล่ียนบ่อย 
 

ด้วยนวัตกรรมการผลิตวัสดุทําผนังท่ีหลากหลายในปัจจุบัน ทําให้

ผนังท่ีใช้ในงานสร้างมีหลายแบบ หลากคุณสมบัติ และมีข้อดี

ข้อเสียท่ีแตกต่างกันไป ช่วยให้เจ้าของบ้านมีทางเลือกในการ

เลือกใช้ประเภทผนังได้เหมาะสมกับแบบบ้าน และความต้องการ

มากข้ึน ดังน้ันเพื่อการเลือกใช้ผนังท่ีเหมาะสม เจ้าของบ้านควร

ศึกษาคุณสมบัติและความต่างในการใช้งานของผนังแต่ละชนิด

อย่างละเอียด 
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2.2.2 ผนังบล็อกแก้ว 

วัสดุทําจากอิฐแก้วหรือบล็อกแก้ว

ทรงส่ีเหล่ียมขนาดหนา มีจุดเด่นคือ

แสงสามารถลอดผ่านได้ มีสีและ

ลวดลายท่ีสามารถใช้ตกแต่งผนังให้

มีสีสัน และน่าสนใจมากข้ึน เหมาะ

สําหรับห้องท่ีต้องการให้มีแสงลอด

ผ่าน หรือใช้ตกแต่งกันห้องโดยไม่

ต้องใช้กระเบ้ืองตกแต่งผนังเพิ่ม
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