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6 àÃ×่Í§àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ¡‹Í¹¤ØÂ¡ÑºÊ¶Ò»¹Ô¡

ในการสร้างบ้าน สถาปนิกคือผู้ออกแบบบ้านให้ตรงตามโจทย์

ท่ีได้รับ ตามพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมซ่ึงจะคํานึงถึง

ฟังก์ชันการใช้งานควบคู่ไปกับความสวยงาม มาตรฐาน และความ

ปลอดภัย เพื่อให้ความเข้าใจท่ีตรงกัน และได้บ้านตรงตามต้องการ 

เจ้าของบ้านควรมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ดังน้ี

1. àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ¢ŒÍÁÙÅ·Õ่´Ô¹

การติดต่อกับสถาปนิกเพื่อให้ข้อมูลในการออกแบบน้ัน ส่ิงแรกท่ี

เจ้าของบ้านต้องมีคือลักษณะและขนาดของท่ีดิน หากเจ้าของบ้าน

จําข้อมูลท่ีดินไม่ได้ ควรนําโฉนดท่ีดินไปให้สถาปนิกดู เพื่อตีความ

ความต้องการขนาดบ้านและพื้นท่ีใช้สอยออกมาให้เหมาะสมกับ

ขนาดท่ีดิน 

 

หากท่ีดินท่ีต้องการสร้างบ้านมีต้นไม้ใหญ่ท่ีเจ้าของบ้านอยากเก็บ

ไว้เป็นส่วนหน่ึงของบ้าน ก็ควรแจ้งแก่สถาปนิกเพื่อจัดทําแบบบ้าน

ท่ีเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

2. àµÃÕÂÁ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¨ํÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ áÅÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃµ‹Ò§æ

จํานวนและความต้องการต่างๆ ของผู้พักอาศัย มีผลต่อการ

ออกแบบทุกส่วนของบ้าน ซ่ึงเจ้าของบ้านควรให้ข้อมูลกับสถาปนิก

ให้มากท่ีสุด เพื่อให้สถาปนิกนําข้อมูลไปใช้ประกอบการออกแบบ

ให้ใกล้เคียงกับความต้องการ โดยข้อมูลท่ีเก่ียวกับความต้องการน้ัน

มีหลายส่วน เช่น 

 แนวความคิด หรือคอนเซปต์แบบบ้านท่ีอยากได้ เช่น บ้าน      

มีสวน มีสระว่ายน�า หรือบ้านท่ีรองรับผู้สูงอายุ 

 รูปแบบบ้าน และสไตล์ท่ีอยากได้ เช่น บ้าน 2 ช้ันสไตล์โมเดิร์น 

หากมีแบบบ้านในฝันท่ีอยากได้ควรนําภาพให้สถาปนิกดูเพื่อ

เป็นไกด์ในการออกแบบ 

 วัสดุหลักท่ีจะใช้ในการสร้างบ้าน  

 ความต้องการเร่ืองการใช้สอย เช่น บ้านก่ีห้องนอน ก่ีห้องน�า 

ต้องการพื้นท่ีจอดรถก่ีคัน ลักษณะครัวไทยหรือครัวฝร่ัง 

 เร่ืองฮวงจุ้ย หากเจ้าของบ้านสนใจเร่ืองเก่ียวกับฮวงจุ้ย หรือมี

ข้อมูลเร่ืองตําแหน่งและทิศทางฮวงจุ้ยอยู่แล้วควรแจ้งกับ

สถาปนิกด้วย 

เม่ือคิดสร้างบ้านสักหลังนอกจากเจ้าของบ้านจะต้องมีความพร้อมในส่วนต่างๆ แล้ว ยังควรต้องมีข้อมูลต่างๆ ท่ีจะใช้

สําหรับการสร้างบ้านให้สถาปนิกนําไปออกแบบบ้านและฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ได้บ้านตรงตามความต้องการมากท่ีสุด 

เหมาะกับการอยู่อาศัยในระยะยาวอย่างย่ังยืน 
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 แบบบ้านสไตล์ Tropical บ้านท่ีประยุกต์การตกแต่งให้เข้ากับ

ภูมิอากาศเขตร้อนช้ืน โดยมีจุดเด่นคือการสร้างความรู้สึก      

อยู่สบาย ผ่อนคลาย เสมือนการพักผ่อนในวันหยุด แบบบ้านมี

ความเป็นเอกลักษณ์ เน้นความโปร่งและโล่ง มีการใช้แสง

ธรรมชาติประกอบเป็นจุดเด่น 
 

5. ÈÖ¡ÉÒà¡Õ่ÂÇ¡ÑºÈÑ¾·�ÊÃŒÒ§ºŒÒ¹àº×้Í§µŒ¹

นอกจากข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความจําเป็นต่อการออกแบบท่ีต้องเตรียม

ให้สถาปนิกแล้ว การจะคุยกับสถาปนิกให้รู้เร่ืองเจ้าของบ้านเอง

ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับศัพท์เบ้ืองต้นท่ีใช้ในการสร้างบ้าน เพื่อให้

เร่ืองท่ีคุยกันสามารถปะติดปะต่อได้ง่าย มีความเข้าใจทุกอย่าง

ถูกต้องตรงกัน 
 

6. ÈÖ¡ÉÒÇÔ Õ̧¡ÒÃ Ù́áººá»Å¹

แปลน เป็นเหมือนส่ือกลางท่ีสถาปนิกใช้ส่ือสารกับเจ้าของบ้าน 

โดยจะแสดงให้เห็นว่าบ้านหลังน้ันๆ มีพื้นท่ีใช้สอยเท่าไร มีก่ีห้อง 

ประกอบด้วยห้องอะไรบ้าง มีอะไรวางอยู่ในตําแหน่งไหน แต่ละ

องค์ประกอบของบ้านมีขนาดเท่าไร ซ่ึงสําหรับเจ้าของบ้านมือใหม่

อาจไม่เข้าใจวิธีการอ่านแปลน จึงควรต้องศึกษาวิธีการอ่านและ

สัญลักษณ์ต่างๆ เบ้ืองต้น เพื่อให้เข้าใจเม่ือสถาปนิกนําเสนอแบบ

บ้าน และแจ้งความต้องการได้ชัดเจนข้ึน
 

เพราะบ้านคือองค์ประกอบสําคัญในการใช้ชีวิต การสร้างบ้านสัก

หลังหากเจ้าของบ้านซ่ึงเป็นผู้พักอาศัยโดยตรงมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบต้ังแต่ต้น มีการเตรียมพร้อมท้ังด้านงบประมาณและ

ข้อมูลความต้องการให้สถาปนิกอย่างครบถ้วน จะทําให้ได้บ้านท่ี

ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อคุณจริงๆ  

- 02 -

HBA  Magazine

3. ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ่ÂÇ¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³

งบประมาณการสร้างบ้านถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีเจ้าของบ้านควรแจ้ง

แก่สถาปนิก เพราะหากเจ้าของบ้านมีข้อมูลงบประมาณการสร้าง 

ท่ีชัดเจน จะทําให้สถาปนิกรู้ขอบเขตของการออกแบบ สามารถ

คํานวนขนาดบ้าน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม ทําให้งบไม่

บานปลายภายหลัง 
 

4. ÈÖ¡ÉÒ·ํÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ÊäµÅ�ºŒÒ¹ã¹§Ò¹ÍÍ¡áºº

การศึกษาเก่ียวกับลักษณะและจุดเด่นของสไตล์บ้านแต่ละแบบ  

จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถพูดคุยและแจ้งความต้องการแบบ

บ้านคร่าวๆ ให้กับสถาปนิกได้ เช่น  

 แบบบ้านสไตล์ Modern แบบบ้านท่ีตอบโจทย์การใช้สอย      

ได้สูงสุด โดยเน้นการนําวัสดุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่มาใช้  เช่น 

เหล็กและกระจกซ่ึงเป็นเป็นจุดเด่นของบ้าน แบบบ้านน้ีจะเน้น

ความเป็นธรรมชาติของวัสดุและโครงสร้าง ซ่ึงให้ความรู้สึก

หรูหราในความเรียบง่าย

 แบบบ้านสไตล์ Classic แบบท่ีเน้นงานฝีมือช้ันสูงฝ่ังตะวันตก

ซ่ึงมีความสง่างามและความอ่อนช้อยของลวดลาย เน้นการใช้

โทนสีดํา ขาว น�าตาล ครีม ทอง และเงิน

 แบบบ้านสไตล์ Contemporary เป็นลักษณะแบบบ้านร่วมสมัย 

มีการผสมผสานกันระหว่างความโมเดิร์นกับคลาสสิกเข้า

ด้วยกัน 

 แบบบ้านสไตล์ Oriental บ้านกล่ินอายตะวันออก โดยใช้วัสดุ

หลักท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เน้นการออกแบบให้มีความเรียบง่าย

ตามวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ 

ลักษณะบ้านค่อนข้างโปร่งและเย็นสบาย



8 à¤Å็´ÅÑºÃÕâ¹àÇ·ºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§ªÒÞ©ÅÒ´

เพื่อให้การรีโนเวทบ้านเป็นไปอย่างราบร่ืน ได้บ้านท่ีตรงตามความ

ต้องการ ตอบสนองการอยู่อาศัยในระยะยาว เจ้าของบ้านควร

เตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

1. ÊํÒÃÇ¨¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃã¹¡ÒÃÃÕâ¹àÇ·

การรีโนเวทบ้านแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย ข้ึนอยู่กับขนาดงาน

และการใส่ฟังก์ชันรองรับการใช้งาน ดังน้ันเจ้าของบ้านควรสํารวจ

ความต้องการในการรีโนเวทว่าเป็นไปเพื่อการซ่อมแซมจากความ

เส่ือมโทรม หรือเปล่ียนสไตล์ ปรับฟังก์ชันการใช้งาน หรือเพื่ อ

ปรับปรุงขยับขยายต่อเติมพื้นท่ี เพื่อให้การดําเนินงานในข้ันตอน

อ่ืนๆ เป็นไปได้ง่ายข้ึน และมีทิศทางท่ีชัดเจนให้กับผู้ออกแบบ 
 

2. àÅ×Í¡¼ÙŒàªÕ่ÂÇªÒÞ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹Á×ÍÍÒªÕ¾

การปรับปรุงปรับบ้านอาจไม่ใช่การดําเนินการทุกอย่างใหม่หมด

เหมือนสร้างบ้าน แต่ก็ถือว่ามีข้ึนตอนท่ีซับซ้อนไม่ต่างจากการ

สร้างบ้านใหม่ หรือบางคร้ังอาจซับซ้อนย่ิงกว่า  

เพื่อให้ได้บ้านบรรยากาศใหม่ในพื้นท่ีเดิม เจ้าของบ้านจึงควรมีทีม

ผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยวางแผนการรีโนเวทอย่างมีมาตรฐาน ท้ังด้าน

ของการออกแบบ การดําเนินการขออนุญาตซ่อมสร้าง การติดต่อ

ประสานงานกับทีมช่าง ทีมทํางาน การเลือกใช้วัสดุ การวางแผน

เร่ืองงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนข้ึนตอนดําเนินงาน และ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
 

3. ÊํÒÃÇ¨¾×้¹·Õ่ µÃÇ¨ÊÍºÃÐºº áÅÐ¨Ñ´ÃÐàºÕÂººŒÒ¹¡‹Í¹ÃÕâ¹àÇ·

หากเจ้าของบ้านมีทีมผู้เช่ียวชาญจากบริษัทรับสร้างบ้าน หรือ

ทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพ ช่วยในการสํารวจพื้ นท่ีก่อนออกแบบ

วางแผนรีโนเวท จะทําให้ข้ันตอนต่างๆ ง่ายข้ึน เพราะการสํารวจ

น้ันมีท้ังส่วนของพื้นท่ีนอกบ้าน โครงสร้างท้ังหมดของบ้าน พื้นท่ี

ส่วนต่างๆ ของบ้าน การทรุด การร้าว รวมถึงระบบต่างๆ ไม่ว่า    

จะเป็น ระบบน�า ไฟ ทิศทางลม แดด และการระบาย 
 

การรีโนเวทบ้าน ควรจัดการเคลียร์ของใช้ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

โดยแยกส่วนท่ีจะเก็บไว้ใช้งาน และส่วนท่ีต้องการท้ิง เพื่อง่ายต่อ

การเคลียร์พื้นท่ี และทําให้บ้านดูโปร่งโล่งข้ึน 

บ้าน คือพื้นท่ีแห่งความสุข เต็มไปด้วยความผูกพันและความทรงจํา ท่ีถูกหล่อหลอมเพ่ิมข้ึนสวนทางกับสภาพบ้านท่ี

เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา การเลือกรีโนเวทบ้าน แทนการสร้างบ้านหลังใหม่ข้ึนมาท้ังหลังจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเจ้าของ

บ้านหลายคนเลือก เพื่อคงกล่ินอายของพื้นท่ีแห่งความสุขไว้ในบรรยากาศใหม่  

- 03 -

HBA  Magazine



4. ¤ํÒ¹Ö§¶Ö§¿̃§¡�ªÑ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÍ§ÃÑºäÅ¿ŠÊäµÅ�¢Í§ÊÁÒªÔ¡

การรีโนเวทบ้านให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ควรเป็นไปเพื่ อ

ปรับปรุงบ้านสภาพเก่าให้ใหม่และสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง

เป็นบ้านท่ีมีฟังก์ชันครบครัน เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์และชีวิตตาม

ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัวตลอดการอยู่อาศัย  
 

หากมีการวางแผนการออกแบบและรีโนเวทได้อย่างตอบโจทย์จะ

ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับสมาชิก สามารถใช้งานได้ใน

ระยะยาว ลดปัญหาการต่อเติมแก้ไขในภายหลัง 
 

5.¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº áº‹§¨‹ÒÂà»š¹§Ç´æ

การเลือกใช้บริการจากบริษัทรับสร้างบ้าน หรือทีมทํางานท่ีมีความ

เป็นมืออาชีพ จะช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายยืดเย้ือบานปลายภายหลัง 

เพราะทีมงานมีการวางแผนทุกข้ันตอนการทํางานเสมือนการสร้าง

บ้านใหม่  
 

โดยมีการระบุระยะเวลาการทํางานและค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ         

ไว้อย่างชัดเจน ทําให้เจ้าของบ้านไม่ต้องเส่ียงต่อการจ่ายเพิ่ม

ภายหลังหากราคาค่าวัสดุผันผวน และเจ้าของบ้านไม่ต้องจ่ายเงิน

ก้อนทีเดียว เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะมีรายละเอียดการจ่ายเงิน

เป็นงวดๆ จึงไม่ต้องเส่ียงกับการโดนเทงาน และสูญเงินเปล่า 
 

6. àÅ×Í¡áºººŒÒ¹·Õ่àËÁÒÐ¡Ñº§ºáÅÐ¡ÒÃãªŒ§Ò¹

แบบบ้านท่ีดีนอกจากจะสวยงามน่าพักอาศัย ใช้งบไม่บานปลาย

แล้ว ควรมีส่วนประกอบต่างๆ ท่ีสร้างออกมาแล้วมีมาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรม รวมท้ังมีพื้นท่ีใช้สอยแต่ละส่วนรองรับการอยู่อาศัย 

การทํากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกอย่างครบถ้วน  
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ดังน้ันหากเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านจะทําให้มีผู้เช่ียวชาญท่ี

สามารถออกแบบบ้านใหม่ในพื้นท่ีเดิม  หรือพัฒนาจากแบบบ้าน

เดิมให้มีมาตรฐานเหมาะ และมีความปลอดภัยมากข้ึน  
 

7. ÈÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ Ñ́´á»Å§ÍÒ¤ÒÃ

แม้การเลือกใช้บริการจากบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยลดภาระ

เจ้าของบ้านในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทุกด้าน หรือการลง

แรงในการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรีโนเวทบ้านทุก

ข้ันตอน แต่เจ้าของบ้านก็ควรศึกษาข้อมูลไว้อย่างรอบด้วนด้วย

เช่นกัน โดยเฉพาะกฎหมายเก่ียวกับอาคาร เพราะมีส่วนท่ีควบคุม

การต่อเติมดัดแปลงอาคารอยู่ เพื่อให้รู้ขอบเขตส่ิงท่ีจะสามารถทํา

ได้และข้อจํากัดต่างๆ 
 

8. àµÃÕÂÁ·Õ่ÍÂÙ‹ÃÍ§ÃÑºÃÐËÇ‹Ò§ÃÕâ¹àÇ·

การซ่อมแซมดัดแปลงบ้านใหม่นอกจากเจ้าของบ้านจะต้องจัด

ระเบียบเคลียร์ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้อยู่ถูกท่ีถูกทาง ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการทํางานของทีมช่างแล้ว ส่ิงสําคัญคือควรหาท่ีพัก

สํารองไว้ช่ัวคราว เพื่อความสะดวกในการทํางานของทีมรีโนเวท 

และความปลอดภัยของสมาชิกท่ีไม่ต้องเส่ียงอันตรายจากอุปกรร์

ก่อสร้าง และเส่ียงต่อเสียงดังๆ ท่ีรบกวนสุขภาพจิต ท้ังน้ีเจ้าของ

บ้านควรรอจนกว่าการรีโนเวทจะเสร็จสมบูรณ์จึงย้ายเข้าอยู่ 
 

การรีโนเวทเป็นการปรับปรุงบ้านในพื้นท่ีเดิมทําให้เจ้าของบ้านได้

บรรยากาศการอยู่อาศัยใหม่ แต่ยังคงความทรงจําและกล่ินอาย

แห่งความผูกพันน้ันไว้ ดังน้ันก่อนตัดสินใจเลือกทีมทํางานเจ้าของ

บ้านจึงควรพิจารณาเลือกอย่างดีเสมือนการสร้างบ้านใหม่ เพื่อให้

มีมาตรฐาน เป็นบ้านแห่งความทรงจําท่ีใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน 



     ¿˜§¡�ªÑ¹

เป็นลักษณะของพื้ นท่ีท่ีใช้สําหรับรองรับการใช้งานส่วนต่างๆ   

ของบ้านสามารถทําได้ เช่น พื้ นท่ีสวนของบ้าน นอกจากจะให้

ความร่มร่ืน และความสงบสบายแก่ผู้พักอาศัยแล้ว ยังเป็นพื้นท่ี

สําหรับทํากิจกรรมส่วนตัว เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ทํางาน หรือ

เป็นพื้นท่ีส่วนกลางท่ีสมาชิกของครอบครัวสามารถมาทํากิจกรรม

ร่วมกันได้ เช่น เล่นกีฬา จัดปาร์ต้ี รับประทานอาหาร รวมถึงเป็น

พื้นท่ีรับแขกก็ได้ยัง 
 

     ºÃÔº·

คือสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้ น ท่ี ท่ีจะสร้างบ้าน เ ช่น ถนน 

การจราจร เพื่อนบ้าน ต้นไม้ ตึก ทุ่งนา พื้นท่ีว่าง ซ่ึงบริบทเหล่าน้ี

เป็นตัวแปรสําคัญท่ีสถาปนิกใช้เป็นส่วนประกอบในการวาง

ตําแหน่งพื้นท่ีและออกแบบบ้าน เพื่อให้แบบบ้านน้ันสอดคล้องกับ

ส่ิงแวดล้อม และให้ประโยชน์การใช้งานสูงสุด 
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การสร้างบ้านเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านกับทีมก่อสร้าง แน่นอนว่าการสื่อสารย่อมต้องมีศัพท์ท่ี

เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง รวมถึงคําท่ีใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ ของบ้าน ดังน้ันก่อนสร้างบ้านเจ้าของบ้านจึงควรศึกษา

และรู้ศัพท์เบ้ืองต้นท่ีสถาปนิกและทีมงานใช้พูดคุยกัน เพื่อความเข้าใจตรงกัน และงานสร้างไม่ผิดพลาด 

1. ÈÑ¾·�Ê¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁàº×Í้§µŒ¹

     áºº¾ÔÁ¾�à¢ÕÂÇ (Blueprint) 

เป็นสําเนาแบบก่อสร้างท่ีมาจากแบบต้นฉบับซ่ึงเป็นกระดาษไข 

โดยประโยชน์ของพิมพ์เขียวจะถูกนําไปประกอบย่ืนขออนุญาต

ก่อสร้าง และเป็นส่ือกลางท่ีทีมทํางานใช้ส่ือสารกันระหว่างก่อสร้าง 
 

     Êà»ª 

เป็นท่ีว่างของพื้นท่ีน้ันๆ เป็นเหมือนส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพของพื้นท่ี 

เช่น บริเวณท่ีดินท่ีใช้สร้างบ้าน ควรมีการเว้นระยะระหว่างตัวบ้าน

กับร้ัว เพื่อให้มีพื้นท่ีว่างท่ีจะทําให้ผู้อยู่อาศัยไม่รู้สึกอึดอัดเกินไป 
 

     ª‹Í§à»�´

เป็นบริเวณส่วนของอาคารท่ีถูกเจาะทะลุทําให้น�า อากาศ แสง 

หรือส่ิงของต่างๆ สามารถลอดผ่านได้ อาจเป็นช่องกว้างหรือแคบก็

ได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ชองแสง ช่องระบายลม 



2. ÈÑ¾·�áºº¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅÐÍ§¤�»ÃÐ¡ÍººŒÒ¹

     àÊÒà¢็Á 

ส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีอยู่ใต้ฐานราก ทําหน้าท่ีรับน�าหนัก

บ้านจากฐานรากถ่ายลงสู่ดินโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิว

ของเสาเข็มกับดิน และแรงต้านทานท่ีปลายเข็มจากช้ันดินแข็ง  

 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หรือเสาเข็มตอก ทําจากปูนซีเมนต์

ชนิดแข็งตัวเร็วและโครงเหล็ก การลงเสาเข็มจะใช้การตอก

กระแทกลงดินโดยใช้ป้ันจ่ัน  

 เสาเข็มเจาะ ต้องทําในสถานท่ีก่อสร้าง โดยใช้เคร่ืองมือเจาะลง

ไปในดินให้ได้ขนาดตามต้องการ แล้วจึงใส่เหล็กเสริมและเท

คอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็ม  
 

     °Ò¹ÃÒ¡

แผ่นคอนกรีตท่ีหล่อทับหัวเสาเข็ม มีคุณสมบัติช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่เสาเข็มและเป็นส่วนฐานของเสาบ้าน ทําหน้าท่ี

รองรับน�าหนักท้ังหมดของบ้าน แล้วถ่ายเทน�าหนักน้ันลงสู่เสาเข็ม 
 

     µÍÁ‹Í

เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างบ้านท่ีจมอยู่ใตดิน และจะอยู่บน

ฐานราก ทําหน้าท่ีรองรับน�าหนักของตัวบ้านเหนือพื้ นดินแล้ว

ถ่ายเทน�าหนักลงสู่ฐานราก  
 

     àÊÒàÍ็¹áÅÐ¤Ò¹·ÑºËÅÑ§

เป็นโครงสร้างรองท่ีช่วยให้บ้านมีความแข็งแรงมากข้ึน โดยเสาเอ็น 

เป็นโครงสร้างของผนังท่ีใช้ยึดผนังในแนวด่ิง ส่วนคานทับหลังเป็น

โครงสร้างของผนังท่ีใช้ยึดผนังในแนวราบ ท้ังเสาเอ็นและคานทับ

หลังจะถูกใช้งานร่วมกัน เพื่อโยงยึดผนังให้มีความแข็งแรง 

     ¤Ò¹ 

ส่วนของโครงสร้างท่ีใช้รับน�าหนักของบ้านแล้วถ่ายลงไปยังเสา 

โดยขนาดของคานจะต้องสัมพันธ์กับเสา และมีการใช้วัสดุหลาย

ประเภท เช่น คานไม้ คานคอนกรีต และคานเหล็ก  
 

     â¤Ã§ËÅÑ§¤Ò

ทําหน้าท่ียึดหลังคาให้เช่ือมกับตัวบ้าน และรับน�าหนักแผ่นหลังคา

ท่ีมีน�าหนักแตกต่างกันตามวัสดุท่ีใช้ การออกแบบโครงหลังคาจึง

ต้องคํานวนการรับน�าหนัก และรูปแบบให้เหมาะสม มีมาตรฐาน 
 

     ¢×่Í 

เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างหลังคาในแนวนอนอยู่บนหัวเสา       

ทําหน้าท่ีเป็นคานสําหรับรับด้ัง รวมท้ังยังใช้สําหรับยึดโครงคร่าว

ผนังเพื่อแบ่งก้ันห้องภายในบ้านได้ด้วย 
 

     àªÔ§ªÒÂ

ส่วนท่ีปิดปลายหลังคา เพื่ อบดบังความไม่เรียบร้อยของวัสดุ        

มุงหลังคา และเป็นส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งของหลังคา โดย

เชิงชายจะเป็นเหมือนตัวจบรายละเอียดท่ีสําคัญของหลังคา  
 

     ªÒÂ¤Ò

ช่วงของหลังคาท่ีย่ืนออกมาจากผนังบ้านจนถึงปลายเชิงชาย ช่วย

ระบายความร้อนใต้หลังคา ให้ร่มเงาแก่ตัวบ้าน ระยะย่ืนของ

ชายคาต้องมีความสัมพันธกั์บแบบบ้าน 
 

การสร้างบ้านมีความซับซ้อนและมีศัพท์มากมายท่ีสถาปนิก และ

ทีมงานใช้ส่ือสารกัน หากเจ้าของบ้านเตรียมพร้อมไว้บ้าง จะทําให้

เข้าใจแบบ และเข้าใจงานมากข้ึนเม่ือถึงเวลาก่อสร้าง 
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·ํÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÍÔ°áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·

1. ÍÔ°ÁÍÞ

อิฐมอญ หรืออิฐแดง หรืออิฐดินเผา มีส่วนประกอบคือดินเหนียว 

ทรายหรือข้ีแกรบ และน�า ผสมกันนําไปใส่แบบพิมพ์อัดเป็นก้อน

ส่ีเหล่ียม ท้ิงไว้จนแห้ง แล้วนําไปเผาเพื่อให้แข็งแรงและคงรูป 

การผลิตอิฐมอญมีด้วยกัน 2 แบบคือ 

 อิฐมอญตันมือ ผลิตโดยการอัดดินใส่แม่พิมพ์ ท้ิงไว้จนแห้งแล้ว

นําไปเผา มีขนาดและสัดส่วนไม่ตายตัว 

 อิฐมอญเคร่ือง เป็นการผลิตโดยการรีดข้ึนรูป ตัดเป็นท่อนๆ 

แล้วนําไปอบไล่ความช้ืน ก่อนนําไปเผาเพื่อคงรูปและเพิ่มความ

แข็งแรง อิฐจะมีขนาดท่ีเท่ากัน 
 

โดยท่ัวไปอิฐมอญจะขนาดโดยประมาณ กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร 

ยาว 14 - 16 เซนติเมตร และหนา 6 - 6.5 เซนติเมตร 
 

ใช้กับงานก่อสร้างท่ัวไป เหมาะสําหรับผนังท่ีมีน�าหนักมากๆ ใช้การ

ก่ออิฐโชว์แนว ก่อผนังสไตล์ลอฟท์และวินเทจ หรือตกแต่งสวน 

 

ข้อดีของอิฐมอญ 

 ยึดเกาะได้ดี มีความหนาแน่นสูง แข็งแรง ทนทาน 

 หาซ้ือได้ง่าย มีราคาไม่แพง  

 สามารถทนไฟได้ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

 สามารถรับน�าหนักได้ 30 กิโลกรัม/1 ตารางเซนติเมตร 

 ผลิตด้วยการเผาตามภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงทําให้มีสีสันท่ีมี

ความคลาสสิค เป็นเสน่ห์ท่ีหลายคนช่ืนชอบ  
 

ข้อจํากัดของอิฐมอญ 

 ดูดความช้ืน 

 สะสมความร้อน 

 ผลิตจากชุมชน อาจมีขนาดไม่สม�าเสมอ 

 มีคุณสมบัติอมความร้อน ส่งผลทําให้บ้านร้อนได้ 

 มีขนาดเล็ก จึงใช้เวลาก่อสร้างนาน และค่าแรงก่อสร้างแพง  

 ค่อนข้างมีปัญหาเร่ืองการเก็บเสียง 
 

***ปัญหาเร่ืองบ้านร้อน หรือการเก็บเสียงจากการใช้อิฐมอญ    

ทีมสถาปนิกท่ีเช่ียวชาญจะมีเทคนิคการก่อสร้างท่ีสามารถแก้ไขได้ 

อิฐ ส่วนประกอบหลักของการสร้างบ้าน มีหลายขนาด หลายประเภทแตกต่างกันตามคุณสมบัติ ซ่ึงล้วนมีผลต่อความคงทน

แข็งแรง การระบายความร้อน การรับน�าหนัก ดังน้ันการเลือกใช้อิฐให้เหมาะกับงานก่อสร้างและความต้องการใช้งานจึง

เป็นสิ่งสําคัญท่ีเจ้าของบ้านควรรู้เพื่อบอกความต้องการและพูดคุยกับบริษัทรับสร้างบ้านให้เข้าใจตรงกัน 
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2. ÍÔ°ºÅ็Í¡ 

อิฐทําจากปูนซีเมนต์และทราย ซ่ึงถูกผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม

มากกว่าอิฐมอญ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาตามสีของส่วนผสม มีลักษณะ

เด่นคือมีรูกลวงตรงกลางช่วยให้น�าหนักเบาข้ึน ถ่ายเทความร้อนได้

ดีกว่าอิฐมอญ นิยมใช้กับงานก่อสร้างท่ัวไป งานท่ีเน้นการคุม

ค่าใช้จ่าย เพราะราคาถูกและใช้เวลาสร้างเร็วกว่าอิฐมอญ  
 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อจํากัดของอิฐบล็อก 

 หากฉาบปูนไม่ได้มาตรฐานมีโอกาสเกิดปัญหาการร่ัวซึมได้สูง  

 ความสามารถในการรับแรงกดได้น้อยกว่าอิฐชนิดอ่ืนๆ 

 มีปัญหาเร่ืองการเก็บเสียง  

 หากมีการเจาะจะทําได้ค่อนข้างยากเพราะเส่ียงต่อการแตกร้าว  

 ไม่เหมาะสําหรับงานเดินท่อไฟ หรือท่อประปาในผนัง 
 

***ไม่ควรใช้ก่อผนังห้องน�า เพราะมีโอกาสร่ัวซึมสูง ด้วยเน้ืออิฐ

บล็อกท่ีมีรูพรุนมากกว่าอิฐชนิดอ่ืน รวมท้ังมีคุณสมบัติดูดซับน�า 

รับน�าหนักได้น้อย จึงเหมาะกับการก่อสร้างผนังโกดัง โรงงาน ท่ี

ต้องการประหยัดงบประมาณและเวลาก่อสร้าง นอกจากน้ีอิฐ

บล็อกอาจถูกนําไปใช้ในการก่อสร้างกําแพงหรือการต่อเติม

ภายนอกบ้าน 
 

3. ÍÔ°ÁÇÅàºÒ 

อิฐท่ีมีการคิดค้นข้ึนมาใหม่ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

อะลูมิเนียมท่ีใช้ในการก่อฟองอากาศ ยิปซัม ปูนขาว ทรายละเอียด 

และน�า  ผ่านกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยทําให้มีขนาดมาตรฐาน 

น�าหนักเบา ลดการสูญเสียในการก่อสร้าง 
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ข้อดีของอิฐบล็อก 

 ได้รับความนิยม ราคาท่ีถือว่าถูก

ท่ีสุดเม่ือเทียบกับอิฐชนิดอ่ืนๆ  

 ขนาดต่อก้อนใหญ่ สะดวกในการ

ใช้ก่อสร้าง และใช้เวลาไม่นาน 

ข น า ด ม า ต ร ฐ า น คื อ  ก ว้ า ง  2 0 

เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ส่วน

ความหนามีหลายระดับต้ังแต่ 7.5-

20 เซนติเมตร ข้ึนอยู่กับการใช้งาน 

ข้อดีของอิฐมวลเบา 

 ขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกก้อน จึงใช้ก่อท้ังแนวด่ิง และฉากได้ 

 มีน�าหนักเบา จึงลดภาระการรับน�าหนักของโครงสร้างหลัก 

 เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี ทนไฟได้นานกว่า 4 ช่ัวโมง 

 ขนาดก้อนใหญ่ ช่วยลดเวลาและค่าแรงในการก่อสร้าง 

 สามารถรับน�าหนักได้ 35 กิโลกรัม/1 ตารางเซนติเมตร 
 

ข้อจํากัดของอิฐมอญ  

 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการใช้อิฐมวลเบาร่วมกับอิฐอ่ืนๆ 

เพราะต้องใช้ปูนก่อและฉาบสําหรับอิฐมวลเบาเท่าน้ัน  

 หากจะเจาะแขวนต้องใช้พุกโลหะสําหรับอิฐชนิดน้ีเท่าน้ัน  

 ราคาค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับอิฐมอญและอิฐบล็อก 
 

4. ÍÔ°¢ÒÇ 

อิฐขาวมีส่วนประกอบของปูนขาว และทราย ผลิตโดยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย โดยการอัดด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีความดัน และอบด้วยความ

ร้อนสูง อิฐขาวจึงมีความแน่น แข็งแรง และทนทานมาก 

ขนาดมาตรฐานของอิฐขาวคือกว้างประมาณ 11 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 24 เซนติเมตร และหนาประมาณ 6.5 เซนติเมตร 
 

ข้อดีของอิฐขาว 

 ขนาดก้อนเท่ากัน 

 แข็งแกร่ง ทนทาน 

 ประหยัดเวลาก่อสร้าง ลดค่าแรงงาน 

 ทนความร้อนได้ดี ทนไฟนานกว่า 4 ช่ัวโมง 

 ใช้ก่อสร้างโชว์แนวผนังได้ 
 

ข้อจํากัดของอิฐขาว 

 หาซ้ือค่อนข้างยาก เพราะร้านไม่ค่อยมีสต๊อกสินค้า ต้องส่ังจาก

ร้านท่ีขายหรือโรงงานผลิตโดยตรง จึงมีราคาค่าจัดส่งสูง 

 ราคาสูงกว่าอิฐมอญและอิฐบล็อก 

 

ปัจจุบันอิฐถูกนํามาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย เพราะไม่

เพียงเป็นแค่วัสดุในการก่อผนัง แต่สถาปนิกยังอาจนํามาใช้เป็น

ลูกเล่น หรือเพิ่มดีเทลในงานออกแบบ เพื่อให้บ้านมีชีวิตชีวาหรือมี

ความแตกต่างมากข้ึน 
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