
บ้านคือทุกที่ท่ีท าให้คุณรู้สึกถึงความรักและสบาย

That expression means home is anywhere you feel love and comfort
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• ส่องเทรนด์สีมาแรงปี 2022 เลือกสีไหนให้ทนัสมัยและลงตัวกับบ้าน?
• เร่ืองควรรู้! หน้าที่และความส าคัญของระเบียงบ้าน

• 4 จุดเส่ียงต้องรู!้ หมดปัญหาหลังคาบ้านรั่วซึม
• ฐานรากและตอม่อ สร้างอย่างไรให้บ้านมีมาตรฐาน?



1. สคีรีม (Anise Flower)

สีครีม หรือสีครีมอมเหลือง สีแห่งความมีจิตใจท่ีดี เป็นสีท่ีให้

ความรู้สึกละมุน สบายตา ช่วยปลอบประโลมให้มีจิตใจท่ีดีงาม 

เป็นสีท่ีเหมาะกับการปลอบบรรเทาผู้คนจากสถานการณ์ตึงเครียด 

สีครีม คือสียอดนิยมท่ีหลายคนใช้เลือกเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้าน 

รวมถึงสีทาผนังเพื่ อสร้างบรรยากาศให้ห้องน้ันๆ ให้เป็นห้องท่ี

อบอุ่นและดูคลาสสิกในเวลาเดียวกัน 

2. สฟีา้ (Stratosphere)

สีฟ้า ในปี 2022 ถือเป็นสีท่ีสะท้อนถึงสภาพแวดล้อม แม้ว่าในปีท่ี

ผ่านมาเราจะประสบปัญหาเก่ียวกับโรคระบาดแต่ส่ิงท่ียังเป็น

ปัญหาอยู่น้ันคือส่ิงแวดล้อม สีฟ้าจึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีพูดถึงสภาพ

ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ท้องฟ้า เป็นสีรอยต่อระหว่างน้าทะเลและ

ท้องฟ้า ส่งผลต่ออารมณ์ท่ีท าให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจมากข้ึน 

สีฟ้า สีฟ้าอ่อน ค่อนไปทางพาสเทล ส าหรับการตกแต่งบ้านแล้วจะ

เหมาะกับห้องสไตล์มินิมอล ซ่ึงให้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เป็นมิตร 

หรืออาจใช้สีฟ้าเป็นสีของอุปกรณ์ตกแต่ง อย่างแจกันเล็กๆ กรอบ

รูปสีฟ้า เพื่อให้เหมาะกับห้องของคุณ
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เริ่มต้นปีอย่างไรให้ปัง? เทรนด์สีเป็นอีกหนึ่ง topic ที่ถูกพูดถึงทุกปี โดยแนวโน้มของเทรนด์สีที่จะถูกก าหนดเป็นสีมาแรงของแต่ละปี
นั้นก็จะมาจากการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ของผู้คนโดยภาพรวม และในปี 2022 นี้ก็ยังคงเป็นอีกปี ที่ทั่วโลกยัง
ต้องเผชิญกับเชื้อโรคตัวร้าย และเพื่อเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจที่หดหู่นี้ จึงเกิดการวิเคราะห์และคัดกรองจากส านักเทรนด์ต่างๆ สรุป
รวมเป็น 7 เทรนด์สีโลกปี 2022 ให้นักออกแบบได้น าไปใช้ในการออกแบบและแต่งบ้านกันค่ะ 



3. สมี่วง (Purple Rose)

สีม่วง สีแห่งแรงบันดาลใจ และยุคของการสร้างสรรค์ เป็นสีท่ีใน

เชิงจิตวิทยาบอกว่าสามารถลดความตึงเครียดทางด้านอารมณ์ได้ 

ให้พลังลึกลับ น่าค้นหา เหมาะกับปี 2022 ซ่ึงเป็นยุคของ Gen Z 

กลุ่มคนท่ีสนใจเช่ียวชาญเทคโนโลยี และสร้างความแปลกใหม่

สีนี้ จึงเหมาะกับการแต่งห้องท างานของคนสาย Creative ท่ี

ต้องการสร้างสรรค์งานใหม่ และหากคุณคือผู้คนสายครีเอท หรือ

อยากได้บ้านท่ีมีบรรยากาศของการสร้างสรรค์ 

4. สเีหลืองแกมสม้ (Radiant Yellow)

เหลืองแกมส้ม สีแห่งการมองโลกในแง่บวก มีท่ีมาจากสภาวะหมด

ไฟซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยท างาน ท่ีเกิดช่วงปี ค.ศ. 1980-1995 ซ่ึง

ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 เฉดสีนี้จะเป็นตัวแทนแห่งการมอง

โลกในแง่ดี ท าให้มีพลังต่อสู้และแก้ไขกับความล้มเหลวของสังคม

เพื่ อมอบความสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่าให้แก่ภายในบ้าน ควรหา

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เช่น มุมครัวแต่งด้วยผลไม้โทนสีเหลืองแกมส้ม

บนโต๊ะ หรืออาจจะมีหมอนใบเล็กสีส้มบนโซฟา เพื่อสร้างชีวิตชีวา

ให้บ้านอบอวลด้วยพลังบวกมากข้ึน

5. เขียวสะท้อนแสง (Acid Lime)

เฉดเขียวสะท้อนแสงเป็นตัวแทนของความแปลกใหม่ สดใส 

ซาบซ่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสีท่ีหลอมรวมระหว่างความเก่า

และใหม่ สีเขียวสะท้อนแสงน้ีได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท้ังใน

วงการสถาปนิก บริษัทแฟช่ัน เหมาะกับผู้ท่ีก าลังอยากลุกข้ึนมา

แต่งบ้านให้แปลกแหวกแนวไม่ซ้าใคร

สีเขียวสะท้อนแสงอาจจะไม่เหมาะหากเป็นสีทาผนัง แต่หาก

ต้องการเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับบ้านอาจจะเลือกหยอดไว้ตาม

จุดต่างๆ แกมกับสีพื้นๆ เพื่อไม่ให้ขัดตาจนเกินไป 

6. สชีมพอูมม่วง (Festival Fuchsia) 

สีแห่งพลังการขับเคล่ือน เป็นสีท่ีแปลกใหม่ มักเห็นตามเหล่า

แฟช่ันนิสต้าใช้ เพื่อยืนยันตัวตนถึงความเป็นผู้น าในโลกโซเชียล 

ให้ความรู้สึกเซ็กซี่ เปร้ียวปร๊ีด แต่ให้ความรู้สึกเชิงบวกท่ีเต็มไปด้วย

พลังขับเคล่ือน 

เป็นอีกหน่ึงสีท่ีน่าสนใจส าหรับใครท่ีก าลังหาสีทาผนังห้องน่ังเล่น 

หรือมุมสนุกๆ เพื่อต้อนรับวันปาร์ต้ีซนๆ อยากทาตรงไหนกระซิบ

บริษัทรับสร้างบ้านจัดให้ได้เลยค่ะ 

7. สนี้าตาลเข้ม (Java) 

สีท่ีให้ความรู้สึกม่ันคง เป็นธรรมชาติ และอยู่กับมนุษย์เรามา

ยาวนาน เป็นกลุ่มสีท่ีเกิดมาจากธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ

อบอุ่นแก่จิตใจผู้คน และด้วยเทรนด์ 2022 น้ีก็ยังไม่ท้ิงความเป็น

ธรรมชาติ ด้ั ง เ ดิมแบบเ ข้ม ข้น  ท่ี ไ ม่สามารถแยกออกจาก

ชีวิตประจ าวันได้ จึงท าให้สีน้าตาลเข้มยังคงอยู่ในลิสต์ของเทรนด์สี

ยอดนิยม

หากโทนการแต่งบ้านเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านเน้นงานไม้ 

สีน้าตาลเข้มจะเป็นอีกสีหลักท่ีจะถูกเลือกเข้าห้องน้ัน เพราะสี

น้าตาลเข้มและสัมผัสจากไม้จะให้ความผ่อนคลาย เพิ่มความ

ประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนได้อย่างดี 

7 เทรนด์สีปี 2022 ท่ี HBA สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน น ามาเสนอ

เป็นการสรุปโทนจาก 3,500 โทน ท่ัวโลก เพื่อเป็นแนวทางการ

เลือกใช้งาน ท้ังในงานการตลาด งานแฟช่ัน หรือแม้แต่ในงาน

แต่งบ้าน บริษัทรับสร้างบ้านหรือเจ้าของบ้านท่ีก าลังมีแพลนและ

หาสีส าหรับทาผนัง ตกแต่งมุมต่างๆ เพื่อให้บ้านได้เป็นท่ีผ่อนคลาย

และสบายตาท่ีสุด อย่าลืมน า 7 สีมาแรงในปีนี้ไปพิจารณาดู

เพื่อความปังของบ้านท่ีจะอยู่กับคุณไปอีกนาน
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ระเบยีงบา้นส าคัญอย่างไร?

ระเบียงบ้าน โดยส่วนใหญ่มีลักษณะย่ืนออกมาจากตัวบ้าน อาจจะ

มีหรือไม่มีหลังคาคลุมก็ได้ ตัวพื้นระเบียงเป็นพื้นท่ีโล่งสามารถใช้

ท ากิจกรรมต่างๆ ได้ 

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดท่ีเราได้อยู่บ้านกันมากข้ึน พื้นท่ี

ระเบียงได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นพื้ นท่ีสารพัด

ประโยชน์ อเนกประสงค์ ใช้พักผ่อน รับแขกท่ีมาเย่ียมบ้าน หรือมุม

งานอดิเรกได้ด้วย 

ระเบียงบ้าน ถือเป็นจุดท่ีได้รับอากาศ รับลม รับแสงแดด ได้ใกล้ชิด

กับธรรมชาติมากท่ีสุดภายในบ้าน ช่วยให้อากาศไหลเวียนถ่ายเทได้

ดีข้ึน โดยเฉพาะระเบียงท่ีอยู่ช้ันบน จะท าให้อากาศมีการไหลเวียน

ดี เพราะลมจะพัดผ่านจากระเบียงกระจายไปท่ัวช้ันบน ปรับความ

สมดุลหมุนเวียนของอากาศได้เป็นอย่างดี 
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ระเบียงบ้านเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ส าหรับบ้านทุกประเภท และถึงแม้ว่าเวลาเข้าอยู่อาศัยจริงๆ น้อยคนนักที่จะได้ใช้งานระเบียงเป็น
ประจ า หลายบ้านเม่ือไม่ได้ใช้งานก็เลือกจะต่อเติมเปลี่ยนระเบียงเป็นห้องหรือพื้นที่เก็บของ แต่ก่อนจะตัดสินใจให้บ้านนั้นมีหรือไม่ มี
ระเบียง หรือจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ระเบียงไปเป็นอะไรนั้น ลองมาท าความรู้จักกับระเบียงพร้อมหน้าที่และความส าคัญของระเบียง ที่
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รวบรวมเนื้อหามาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
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ขณะท่ีบ้านท่ีไม่มีระเบียงช้ันบน จะรู้สึกว่าสภาพอากาศอึดอัด ไม่

โปร่งสบาย ต่างจากช้ันล่าง แม้ว่าจะเปิดหน้าต่างเอาไว้ก็ตาม 

เพราะช่องเปิดรับลมของหน้าต่างมีขนาดเล็กกว่าขนาดระเบียง

ความส าคัญของระเบียงบ้านกับฮวงจุ้ย

ในทางฮวงจุ้ยน้ัน ต าแหน่งของระเบียงบ้านถือเป็นเ ร่ืองท่ีมี

ความส าคัญ เพราะเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีสามารถรับพลังจาก

ธรรมชาติ หากอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ดี ก็อาจจะส่งผลต่อพลังภายใน

บ้านได้เช่นเดียวกัน ต าแหน่งท่ีควรและไม่ควรสร้าง หรือต่อเติม

ระเบียงบ้าน มีดังนี้

1. ทิศท่ีเหมาะสมในการสร้างระเบียง 

ระเบียงบ้านทางทิศตะวันออก จะเปิดรับแสงแดดช่วงเช้า 

แสงแดดส่องเข้ามาภายในบ้านจะมอบความอบอุ่น ช่วยเสริมให้

ผู้อยู่อาศัยสุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข

ระเบียงบ้านทางทิศใต้ ถือเป็นทิศทางท่ีดีและเหมาะสม 

สามารถรับลม รับพลังงานได้ดี ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี 

แข็งแรง และยังช่วยเสริมดวงปังได้ด้วย

ระเบียงบ้านทางทิศเหนือ ทิศท่ีควรหลีกเล่ียง เนื่องจากเป็นทิศ

ท่ีลมหนาวพัดผ่าน ซ่ึงท าให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วย สุขภาพไม่

แข็งแรง เกิดโรคภัยได้ง่าย

2. ไม่ควรสร้างระเบียงบ้านตรงกับห้องครัว

ห้ามสร้างระเบียงบ้านตรงกับห้องครัว เพราะจะเกิดความขัดแย้ง 

และส่งผลกระทบให้ ผู้อยู่อาศัยเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่

ปรองดอง ไม่สามัคคีกัน

3. ไม่ควรสร้างระเบียงบ้านตรงกับประตูหน้าบ้าน

หลีกเล่ียงการสร้างระเบียงบ้านตรงกับประตูหน้าบ้าน เพราะจะท า

ให้การเงินเกิดการร่ัวไหล มีการใช้จ่ายมาก เก็บเงินไม่อยู่ 

4. ระเบียงบ้านไม่ควรตรงกับถนน

ระเบียงหน้าบ้านท่ีดีตามหลักฮวงจุ้ยไม่ควรอยู่ตรงกับถนน หากยืน

หันหน้าออกหน้าบ้าน ไม่ควรเห็นถนนพุ่งตรงเข้าหาตัว หรือ

มองเห็นถนนเป็นรูปคันศรอยู่ตรงหน้า เพราะจะส่งผลร้ายแรงต่อ

คนในบ้านได้เลยทีเดียว

5. จัดวางของเพื่อเสริมฮวงจุ้ยท่ีระเบียง

ระเบียงบ้านจะหันไปทางทิศไหน ต าแหน่งใดก็ตาม ส่ิงท่ีควรค านึง

อย่างหน่ึง คือการจัดตกแต่งให้น่าน่ัง สะอาด เป็นระเบียบ อย่า

ปล่อยให้รก ส าหรับส่ิงของท่ีควรมีเพื่อเสริมฮวงจุ้ยระเบียง ได้แก่

โต๊ะ ควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นท่ีบริเวณระเบียง หาก

อยากเสริมเร่ืองความม่ันคงภายในบ้าน และช่วยส่งเสริมเร่ือง

การพูดจาของคนในบ้าน ให้เลือกใช้โต๊ะส่ีเหล่ียม

เก้าอ้ี ควรเลือกท่ีปรับระดับได้ โดยให้ความส าคัญกับความ

สะดวกสบายเม่ือใช้งาน เลือกเก้าอ้ีท่ีมีเบาะหนานุ่มสบาย หรือ

เลือกใช้โทนสีธรรมชาติช่วยให้ความผ่อนคลาย ควรหลีกเล่ียง

เก้าอ้ีโลหะ เพราะไม่เหมาะกับการต้ังไว้ในพื้นท่ีนอกบ้าน

พื้นท่ีสีเขียว ช่วยส่งเสริมคนในบ้านท้ังเร่ืองการเงิน ช่วยให้มี

รายรับมากย่ิงข้ึน สุขภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวให้

กลมเกลียวกันมากข้ึน ดังน้ันควรปลูกต้นไม้ไว้ท่ีมุมซ้ายสุดของ

เฉลียงหน้าบ้านเพื่อส่งเสริมเร่ืองรายได้ และคอยหม่ันดูแลเอา

ใจใส่ไม่ให้เหี่ยวเฉาหรือแห้งตาย

ระเบียงบ้านเป็นมากกว่าองค์ประกอบเพื่อความสวยงาม แต่ยัง

ช่วยปรับสมดุลในอากาศ และเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์เพื่ อการ

พักผ่อน ดังน้ันการสร้างหรือต่อเติมระเบียงบ้าน บริษัทรับสร้าง

บ้านท่ีมีมาตรฐานจะเลือกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และแบบบ้าน เพื่อให้ได้ระเบียงท่ีสวยและประโยชน์คุ้มค่า
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ส าหรับใครท่ีก าลังสร้างบ้านในฝัน หรือหาบริษัทรับสร้างบ้าน 

หลังคาก็เป็นอีกจุดใหญ่ท่ีไม่ควรละลาย เพราะหากเป็นการสร้าง

เองโดยช่างท่ีไม่เช่ียวชาญ อาจสร้างความร าคาญใจได้ในอนาคต 

วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ ให้คุณได้ตรวจดูจุดเสี่ยงเพื่อลดปัญหาหลังคา

ร่ัวซึมมาฝากกันค่ะ 

4 จุดเสีย่งต้องรู้หมดปัญหาหลังคาบา้นรั่วซึม

1. โครงสร้างหลังคา

โครงสร้างหลังคาเป็นภาพใหญ่ท่ีจะสามารถท าให้เราเห็นทรงบ้าน 

สไตล์บ้านได้ชัดเจน แต่การดัดแปลงโครงสร้างเพื่อความสวยงาม

จึงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด และต้องระวังมากท่ีสุด

โครงสร้างหลังคาท าหน้าท่ีรับน้าหนักของแผ่นกระเบ้ืองพร้อมเป็น

ฐานให้ยึดผืนหลังคา และจะถูกออกแบบโดยวิศวกรค านวณ

น้าหนักและลงรายละเอียดสเปกของวัสดุท่ีจะน ามาท าหลังคาเพื่อ

การใช้งาน ท่ีทนต่อแดด ฝน พายุ โดยโครงสร้างหลังคาท่ีดีจะถูก

ก าหนดองศาของแผ่นกระเบ้ืองอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการร่ัวจาก

การย้อนของน้าฝน
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ว่ากันว่า การตรวจเช็กหลังคารั่วควรท าช่วงก่อนเข้าหน้าฝน หรือ หลังเข้าหน้าฝน แต่ใครจะอยากรื้อๆ ซ้อมๆ บ้านกันทั้งปี เสียทั้ง
อารมณ์ เสียทั้งเวลา ฉะนั้นเราควรหาข้อมูลเพ่ืออุดจุดรั่ว กันไว้ดีกว่าแก้ หลังคาเปรียบเสมือนเกราะป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์จาก
ด้านบน ที่จะส่งผลเสียหายกับตัวบ้าน ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง และสมาชิกในครอบครัว
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2. แปและจันทัน

สืบเนื่องจากงานโครงสร้าง อาจจะฟังดูยากส าหรับผู้ท่ีไม่ได้อยู่ใน

วงการสร้างบ้าน แต่ส าหรับผู้ท่ีก าลังจะสร้างบ้านควรต้องรู้ไว้

เพื่อให้รู้เท่าทันหรือคุยกับทีมงานสร้างบ้านรู้เร่ือง

แปและจันทันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา ท่ีท าหน้าท่ี

รับน้าหนักและยึดเกาะกระเบ้ืองหลังคา การจัดระยะแปและระยะ

จันทันของกระเบ้ืองหลังคาแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน ต้องให้วิศวกร

ผู้ออกแบบก าหนดให้ถูกต้อง ถ้าระยะแปและระยะจันทันมาก

เกินไปจะเกิดอาการท่ีเรียกว่า อาการตกท้องช้าง มันจะดัน

กระเบ้ืองให้เกิดช่องว่าง ส่งผลให้เม่ือมีฝนตก ลมแรง น้าฝนไหล

ย้อนเข้ามาท่ีส่วนใต้ชายคา และร่ัวซึมฝ้าได้

3. กระเบ้ืองหลังคาไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

จุดนี้จะเป็นจุดท่ีเจ้าของบ้านเองสังเกตได้โดยง่าย โดยจะเห็นแนวท่ี

เป็นระเบียบชัดเจนหากแผ่นไหนโก่ง หรือเว้นระยะห่างมากเกินไป

จนเกิดช่องโหว่ จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน เพราะนอกจากน้า

จะย้อนเข้าขังแล้ว ปัญหาเช้ือราก็จะตามมาซ่ึงอาจบานปลายถึงฝ้า

เลยก็มี

นอกจากการวางกระเบ้ืองหลังคาให้เป็นระเบียบแล้ว อีกเร่ืองท่ี

สัมพันธ์กันก็คือ องศาของการวาง โดยหลักการออกแบบหลังคาท่ี

ป้องกันการร่ัวซึมต้องก าหนดองศาการวางของกระเบ้ืองหลังคาแต่

ละชนิดตามท่ีผู้ผลิตก าหนด ในบางกรณีท่ีเจ้าของบ้านต้องการ

ความเป็นเอกลักษณ์หรือการออกแบบใด ๆ จากทีมรับสร้างบ้านท่ี

มีการใช้หลักความชันน้อย จะมีวิศวกรหรือผู้เช่ียวชาญช่วยเลือกใช้

วัสดุท่ีได้มาตรฐาน มีความเหมาะสม และค านวณระยะซ้อนทับ

ของแผ่นหลังคาก่อนจะก่อสร้างจริง เพื่ อป้องกันปัญหาหลังคา

ร่ัวซึม

จริงอยู่ว่าเราเองอาจจะไม่ทราบในรายละเอียดการสร้างบ้าน การ

เลือกใช้วัสดุ การค านวณต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรม จึง

เลิกฝากความฝันจะได้บ้านหลังงามไว้กับบริษัทรับสร้างบ้าน ซ่ึงจะ

เลือกบริษัทไหนก็ต้องค านึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน ท้ัง

งบประมาณท่ีต้องสัมพันธ์กับคุณภาพงาน คุณภาพวัสดุ และ

มาตรฐานการก่อสร้าง เพื่ อความปลอดภัยของทรัพย์สินและ

สมาชิกทุกคนภายในบ้าน เพราะคงไม่มีใครอยากเห็นภาพตัวเอง

ถือถังรองน้าหรือปีนหลังคากันทุก ๆ หน้าฝนแน่นอน
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ฐานรากและตอม่อ สร้างอย่างไรใหบ้า้นมีมาตรฐาน?

1. ฐานราก (Footing)

เป็นโครงสร้างของบ้านหรืออาคารในส่วนท่ีอยู่ใต้ผิวดินท าหน้าท่ี

รับน้าหนักจากโครงสร้างท้ังหมด แล้วถ่ายน้าหนักลงสู่เสาเข็มหรือ

ดินโดยตรง ท้ังน้ีลักษณะของฐานรากท่ีได้มาตรฐานจะต้องไม่เกิด

การทรุดตัวลงไปมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างของ

บ้านหรือตัวอาคารได้ 

การสร้างฐานรากท่ีได้มาตรฐาน

1) เลือกใช้ฐานรากให้ เหมาะกับแบบบ้านและลักษณะการ

ก่อสร้าง โดยสามารถแบ่งประเภทฐานรากได้ดังนี้

• ฐานรากต้ืน (Shallow Foundation) หรือฐานรากแบบท่ีไม่

มีเสาเข็มมารองรับ ตัวฐานรากจะวางอยู่บนช้ันดินโดยตรง 

ไม่มีการตอกเสาเข็ม เหมาะอย่างย่ิงกับสภาพพื้นดินท่ีมี

ความสามารถแบกรับน้าหนักได้สูง มีลักษณะดินเนื้อแข็ง 

หรือพื้นดินท่ียากต่อการตอกเสาเข็ม เช่น พื้นท่ีดินลูกรัง 

พื้นท่ีภูเขาทะเลทราย

• ฐานรากลึก (Deep Foundation) หรือฐานรากแบบมี

เสาเข็มรองรับ หมายถึงตัวฐานรากมีการถ่ายเทน้าหนัก

โครงสร้างลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม เหมาะอย่างย่ิงกับการ

ก่อสร้างบนดินอ่อน จึงมักมีการออกแบบฐานรากให้มี

เสาเข็มและความลึกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับ

น้าหนัก และความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี
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ในขั้นตอนการสร้างบ้านนั้นส่วนที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะยากแก่การแก้ไขในภายหลัง คือ ส่วนฐานรากและตอม่อ ที่จะ
เป็นตัวรับน้ าหนักทั้งบ้านเอาไว้ หรือที่เรามักจะได้ยินช่างหรือวิศวกรเรียกว่า Footing นั่นเอง ดังนั้นเรามาท าความเข้าใจเรื่องการสร้าง
ฐานรากและตอม่อที่ได้มาตรฐาน เพื่อหาทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นต้ังแต่ในขั้นตอนแรกๆ ของการก่อสร้าง
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2) ระมัดระวังในขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี หากช้ันดินท่ีรองรับฐาน

รากมีคุณสมบัติในการแบกรับน้าหนักได้ต่า ควรจะขุดดินส่วน

พื้นท่ีนั้นออกแล้วแทนท่ีด้วยกรวดหรือทรายท่ีท าการบดอัดให้

แน่น ห้ามวางฐานรากไว้บนผิวดินท่ีไม่ขุดดินออก เพราะ

ความช้ืนจากน้า ท่ีอยู่ ในดินจะเซาะข้างใต้ของฐานราก 

หลีกเล่ียงการสร้างฐานรากในพื้นท่ีต่างระดับกัน เพราะจะท า

ให้ดินท่ีอยู่ฐานรากต้องรองรับน้าหนักของฐานรากท้ังสองฐาน 

เป็นผลท าให้ฐานรากเกิดการทรุดตัว 

3) ตรวจสอบวัสดุของฐานรากให้ถูกต้องตามแบบ เพราะฐานราก

เป็นส่วนท่ียากต่อการกลับมาตรวจสอบในภายหลัง โดยบริษัท

รับสร้างบ้านต้องตรวจสอบให้ถูกต้องทุกจุด ท้ังขนาดของฐาน

ราก ระยะศูนย์กลางของฐานราก เหล็กเสริมฐานราก และ

ต าแหน่งของฐานรากให้ตรงกับแบบท่ีวิศวกรโครงสร้าง

ออกแบบไว้ โดยขนาดของหลุมฐานรากจะก าหนดให้ห่างจาก

ขอบฐานรากโดยรอบไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ถ้ามีน้าและดิน

เลนบริเวณโดยรอบก้นหลุมต้องเอาออกและท าความสะอาด

หลุมให้แห้งก่อนการเททรายและคอนกรีต 

4) การติดต้ังไม้แบบและเทคอนกรีต ต้องติดต้ังให้ได้ขนาดตาม

แบบ มีความหนาแน่นและม่ันคง ไม่เคล่ือนขณะเทคอนกรีต 

การเทคอนกรีตจ าเป็นต้องเทให้เป็นช้ันๆ เขย่าโดยการใช้

เคร่ืองจ้ีเพื่อให้คอนกรีตแน่น และคอนกรีตต้องมีก าลังตามท่ี

วิศวกรออกแบบไว้ 

2. เสาตอม่อ (Ground Column)

คือ เสาส้ันท่ีจมอยู่ใต้ดิน อยู่ล่างสุดระหว่างฐานรากกับคาน 

ส่วนมากจะมีความสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ท าหน้าท่ีปรับ

ระดับของโครงสร้างคานช้ันล่างและรับน้าหนักของเสาท่ีอยู่ช้ันบน 

และรับแรงอัดหรือน้าหนักในทางด่ิง แล้วถ่ายน้าหนักลงสู่ฐานราก

และเสาเข็ม เสาตอม่อมีความเก่ียวพันกับงานฐานรากอย่างมากจึง

ต้องให้ความส าคัญและระมัดระวังในการก่อสร้างไปพร้อมๆ กัน

การก่อสร้างเสาตอม่อให้ได้มาตรฐานต้องท าอย่างไร?

1) ในตอนก่อสร้างฐานรากน้ันจะต้องวางเหล็กเสริมเสาตอม่อไป

พร้อมกับฐานราก และต้องตรวจสอบให้เสาตอม่อ อยู่ก่ึงกลาง

ฐานราก ไม่ให้เกิดการเย้ืองศูนย์

2) ท าแนวการต้ังไม้แบบโดยการขีดเส้นเพื่ อสะดวกต่อการ

ประกอบแบบหล่อ จากน้ันติดต้ังแบบหล่อเสาตอม่อพร้อม

ค้ายัน แล้วหาระดับความสูงของเสาตอม่อโดยเทียบกับระดับ 

+0.00 ซ่ึงระดับท่ีได้น้ีจะเป็นระดับการเทคอนกรีตด้วย

3) เทคอนกรีตเสาตอม่อให้ได้ระดับตามท่ีออกแบบไว้ และท าให้

คอนกรีตแน่นข้ึนโดยใช้เคร่ืองส่ันคอนกรีตหรือใช้ไม้กระทุ้ง 

คอนกรีตท่ีใช้เทต้องเป็นคอนกรีตส าหรับงานโครงสร้าง

โดยเฉพาะ

4) ปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวประมาณ 2 วัน ถึงจะถอดไม้แบบ

ออกได้ จากน้ันท าการบ่มคอนกรีตโดยจะใช้วิธีบ่มช้ืนหรือใช้

พลาสติกคลุมหรือใช้น้ายาบ่มคอนกรีตก็ได้

5) เม่ือท าฐานรากและเสาตอม่อเรียบร้อยแล้ว ท าการถมดินฐาน

ราก และจะท าการก่อสร้างคาน พื้น เสา ในล าดับต่อไป

การสร้างฐานรากและตอม่อต้องสร้างให้ตรงตามแบบท่ีก าหนด 

เพื่ อให้โครงสร้างบ้านแข็งแรงทนทาน ป้องกันปัญหาบ้านทรุด

เสียหายภายหลัง และควรควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัทรับสร้าง

บ้านท่ีมีผู้เช่ียวชาญ มีประสบการณ์ เป็นมืออาชีพ ท างานได้

มาตรฐาน เพราะหลังจากระบบฐานรากสร้างเสร็จแล้วจะอยู่ใต้ดิน 

ยากแก่การตรวจสอบหรือแก้ไขในภายหลัง
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สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล
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Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
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