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Home For All Functions
บ้านท าให้ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

• 7 เช็กลิสต์ตรวจรับบ้านอย่างมอือาชีพ
• 5 เทคนิคควรรู้ เมื่อตัดสินใจกู้เงินสร้างบ้าน

สนับสนุนโดย : บริษัท โฟร์พัฒนา จ ากัด | บริษัท ดับบลิว เฮ้าส์ จ ากัด

• สร้างบ้านไม่โดนเท กับ 7 ข้อดีของการเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้าน
• 5 ทริคสร้างบ้าน Modern Style ดีไซน์ทันสมัย



1. การตรวจเชก็โครงสร้าง 

การตรวจสอบส่วนของโครงสร้างบ้านเกี่ยวข้องกับเสา คาน และ

ส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร โดยเบื้องต้นงานส่วนนี้

จะมีการตรวจสอบมาแล้วในข้ันตอนของการสร้าง ซึ่งบริษัทรับ

สร้างบ้านจะแบ่งส่งงานเป็นงวดๆ หากข้ันตอนน้ันผ่านมาแล้ว 

ในช่วงของการตรวจรับบ้านจึงเน้นไปท่ีความเรียบร้อยของงาน 

การเชื่อมต่อแต่ละส่วนของโครงสร้าง และความปลอดภัยใน

ภาพรวม

2. การตรวจเชก็พื้นและบันได

งานตรวจสอบพื้นเป็นการตรวจส่วนของชนิดวัสดุท่ีเลือกใช้ว่าตรง

ตามตกลงหรือไม่ รวมถึงความเรียบร้อยในการปูวัสดุ ความแน่น

ความกลวงในการยึดเกาะระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้น โดสามารถ

ตรวจสอบด้วยการเคาะวัสดุแต่ละแผ่น หรือเดินให้ท่ัวว่ามีวัสดุปู

พื้นแผ่นไหนยึดเกาะไม่ดี หรือไม่มีมาตรฐานในการปูพื้น 

ในส่วนของงานบันได ควรตรวจสอบวัสดุ ปูพื้นบันได ความ

เรียบร้อยของพื้นข้ันบันได การติดต้ังราวบันได และความมั่นคง

แข็งแรง รวมถึงความมีมาตรฐานในการติดต้ังตามหลักการก่อสร้าง 

เช่น ราวบันไดมีความสูงสัมพันธ์กับความสูงผู้ใช้งาน และระยะ

ระหว่างข้ันบนัไดต้องมีระยะท่ีพอดี พื้นข้ันบนัไดสามารถวางเท้าได้

เต็มเท้า เพื่อความปลอดภัย
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การสร้างบ้านอยู่เองแม้จะใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ หรือใหญ่บริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ แต่แน่นอนว่าเจ้าของบ้านเองก็ต้อง
ใส่ใจรายละเอียดและมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่าการซ้ือบ้านพร้อมอยู่

หน่ึงในขั้นตอนส าคัญที่ต้องใส่ใจคือการตรวจรับบ้าน ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีทีมตรวจงานสร้างและตรวจรับบ้านเป็นผู้ช่วยเจ้าของบ้านอยู่แล้ว 
แต่ในฐานนะคนที่ลงทุนและจะเข้าอยู่เจ้าของบ้านเองก็ควรรู้ลึกถึงรายละเอียดงานตรวจรับเพื่อให้ได้บ้านที่ดีที่สุด 



3. การตรวจเชก็งานผนงัและประตูหนา้ต่าง

งานผนังควรเน้นตรวจสอบการฉาบปูนท่ีต้องเรยีบร้อยสม่าเสมอไม่

เบีย้วเอียงหรือเป็นหลุมเป็นคลื่น โดยสามารถใช้ไม้บรรทัดวางทับ

เพื่อดูระนาบของงานฉาบได้ รวมถึงการติดต้ังวัสดุปูผนังและบวัเชงิ

ท่ีต้องเรียบร้อย ไม่มีรอยร้าว หรือรอยแตก

ส่วนการตรวจงานประต-ูหน้าต่าง ให้สังเกตท่ีการติดต้ังวงกบ ต้องมี

ความแนบชดิติดกับผนัง ไม่มีช่องโหว่หรือรอยบิ่น รวมท้ังการเก็บ

งานโดยรวมต้องมีมาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

4. การตรวจเชก็ฝ้าเพดาน 

หากเป็นฝ้าเพดานแบบทีบาร์ ให้ตรวจเส้นทีบาร์ท่ีต้องมีความเรียบ

ตรงสม่าเสมอ จุดเชื่อมต่อแน่นเนี้ยบไม่เกยกัน รวมถึงตัวแผ่น

กระเบื้องซีเมนต์ท่ีใช้ใส่ในช่องควรมีขนาดเท่าๆ กัน และวางเรียง

ต่อกันได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีช่องโหว่โดยเฉพาะระหว่างแผ่น

กระเบื้องกับเส้นทีบาร์

ส าหรับฝ้าเพดานแบบยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ ให้สังเกตการติดต้ัง

บริเวณชว่งรอยต่อระหว่างแผ่นต้องมีความเรียบร้อย รอยยาแนว

สวยงามกลืนไปกับสีของฝ้า ไม่สะดุดตาจนสังเกตได้ชดัเจน

5. การตรวจเชก็สว่นของหลังคา 

นอกจากตัวโครงสร้างหลังคาท่ีต้องมั่นคงแข็งแรงแล้ว กระเบื้อง

หลังคาต้องมีสเป๊คตรงตามท่ีตกลง มีการปูหลังคาเรียบร้อย ระยะ

ระหว่างแผ่นกระเบื้องสม่าเสมอ ไม่เกยกันหรือมีรอยแตกร้าวจนท า

ให้เกิดชอ่งโหว่ เพราะจะท าให้เกิดปัญหาการรั่วซึมในภายหลัง 

การตรวจสอบหลังคาดูท้ังภายนอกและภายใน หากเจ้าของบ้านไม่

สะดวกในการปีนตรวจสอบควรจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบไป

พร้อมๆ กัน เพื่อเช็กเรื่องความเรียบร้อยของงานและการเก็บ

รายละเอียดงานใต้หลังคา

6. การตรวจเชก็ระบบไฟฟ้าและสขุาภิบาล

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีต้องตรวจสอบน้ัน เพื่อความ

ปลอดภัยควรด าเนินการอย่างระมัดระวังและมีเครื่องมือป้องกัน

อันตรายระหว่างการตรวจสอบ โดยให้ทดลองเปิด-ปิดดวงไฟ

ส าหรับส่องสว่าง ความสว่างความจ้าของแสงท่ีต้องเป็นไปตาม

คุณสมบติัของวัสดุท่ีมีการตกลงไว้ 

ส่วนตัวปล๊ักไฟ เต้าเสียบ ให้ทดลองทุกจุดว่ามีไฟฟ้าเข้าออกได้ปกติ

หรือไม่ รวมถึงลักษณะการเดินสายไฟท่ีต้องเก็บงานได้อย่าง

เรียบร้อยและปลอดภัยกับการใชง้าน

ส่วนการตรวจสอบงานสุขาภิบาล ซึ่งมีต้ังแต่สุขภัณฑ์ท่ีใช้ ระบบ

น้าประปา ป๊ัมน้า และท่อระบายน้า ท่ีต้องมีการติดต้ังอย่างมี

มาตรฐาน เก็บงานเรียบร้อย น้าเข้า น้าออกไหลผ่านท่อหรือก๊อกได้

อย่างสะดวก ไม่มีปัญหาการรั่วซึมในแต่ละจุด โดยเฉพาะในมุมอับ

สายตาหรือท่อใต้พื้น

การทดสอบการรั่วในจุดท่ีมองไม่เห็นอาจลองปิดน้าท้ังบ้านแล้ว

สังเกตท่ีมิเตอร์น้า หากตัวเลขยังหมุนอยู่แสดงว่ามีการรั่วซึมเกิดข้ึน

7. การตรวจเชก็ความเรียบร้อยของพื้นที่นอกบ้าน   

พื้นท่ีนอกบ้านหมายรวมท้ังรั้ว ประตูรั้ว สวน สระน้า ท่ีจอดรถ 

พื้นดินถมรอบบ้าน รวมถึงการระบายน้า โดยให้ตรวจสอบความ

เรียบร้อยแข็งแรงของทุกส่วน หากมีส่วนไหนท่ีเสียหายหรือไม่

เรียบร้อยให้แจ้งแก้ไขทันที

การตรวจรับบา้นถือเป็นข้ันตอนสุดท้ายก่อนเข้าอยู่ ดังน้ันเจ้าของ

บ้านควรมีการเตรียมพร้อมในการตรวจรับบ้านเพื่ อสังเกต

รายละเอียดส่วนต่างๆ และรู้เท่าทันงานสร้าง เพื่อให้ได้บ้านท่ีมี

มาตรฐาน อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย สามารถใช้

งานได้ในระยะยาว
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1. เร่ิมต้นส ารวจข้อมูลทางการเงนิ

ก่อนเริ่มกู้เงินสร้างบา้นเจ้าของบา้นควรส ารวจสถานะทางการเงิน

ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย เงินเก็บ หรือหนี้สินท่ีมีอยู่ 

และภาระค่าใชจ้่ายต่อเดือน เพื่อน ามาประกอบการค านวณราคา

บา้นท่ีจะสร้างว่าสัมพันธ์กับความสามารถในการกู้และผ่อนช าระ

ได้หรือไม่

นอกจากนี้ยังท าให้วางแผนการออกแบบบา้นได้ว่าจะสร้างหลังเล็ก

หรือหลังใหญ่ ท่ีส าคัญเมื่อรู้สถานะการเงินตัวเองก็ท าให้มั่นใจใน

การยื่นขอสินเชื่อมากข้ึนด้วย 

2. ส ารวจที่ดินท าเลที่สร้างบ้าน

ส าหรับผู้ท่ีคิดสร้างบ้าน หากมีท่ีดินพร้อมแล้วควรลองส ารวจ

สภาพแวดล้อมโดยรอบ ทางเข้าออกบ้าน และความพร้อมของสา

ธารณูโภคต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายยามเมื่อสร้างบ้าน

และเข้าอยู่อาศัย

ส่วนผู้ท่ียังไม่มีท่ีดิน และมองหาท าเลส าหรับสร้างบ้าน ควรเริ่มต้น

จากการเลือกพื้นท่ีให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เช่น ลักษณะ

การเดินทางชอบไปไหนมาไหน ชอบช้อปป้ิงเดินห้างหรือเดินสวน 

มีเด็กท่ีต้องเข้าโรงเรียนไหม หรือในบ้านมีผู้ป่วยท่ีต้องเข้าออก

โรงพยาบาลบอ่ยๆ หรือไม่ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญเมื่อจะเลือก

ท่ีดินปลูกสร้างบา้นต้องค านึงถึงก่อน
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การกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินส าหรับสร้างบ้านเป็นอีกขั้นตอนส าคัญที่ช่วยสานฝันคนอยากมีบ้านให้เป็นจริง และการ
กู้เงินน้ันมีขั้นตอนต่างๆ ที่ทั้งเหมือนและคล้ายกับการกู้เพื่อซ้ือบ้านพร้อมอยู่ ดังน้ันมาดูกันว่าหากจะตัดสินใจกูเงินสร้างบ้านทั้ งที
มีเร่ืองควรรู้อะไรบ้างที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมพร้อม
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3. ทดลองเป็นผูม้ีหนีเ้งนิกู้สร้างบ้าน

ในช่วงท่ียังหาท าเลท่ีสร้างบ้าน หรือเตรียมความพร้อมเรื่องแบบ

บ้าน หากต้องการขอสินเชื่อธนาคารเจ้าของบ้านควรทดลองใช้

ชวีิตแบบมีหนี้ท่ีต้องผ่อนช าระ 

โดยลองค านวณว่าต้องผ่อนค่าเงินกู้สร้างบ้านเท่าไรต่อเดือน แล้ว

น าเงินก้อนน้ันเก็บเข้าบัญชีทุกๆ เดือนให้เท่ากับเงินท่ีจะผ่อน

ธนาคาร หากสามารถท าได้สม่าเสมอก็มีแนวโน้มว่าบา้นท่ีสร้างโดย

ใช้เงินกู้จากธนาคารน้ันคุณสามารถผ่อนช าระได้โดยไม่มีปัญหา

ภายหลัง วิธีนี้จะชว่ยฝึกความมีวินัยในการเก็บเงินออมและการใช้

หนี้ยามเมื่อกู้เงินผ่าน

4. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของธนาคาร

เรื่องเงินเรื่องใหญ่และเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างบ้าน ดังน้ัน

เจ้าของบา้นควรเตรียมตัวท าการบ้านเรื่องแหล่งเงินกู้ท่ีจะใช้สร้าง

บา้น โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสร้างบ้านแต่ละท่ีโดย

สอบถามจากธนาคารโดยตรงพร้อมแจ้งความประสงค์การกู้ ท่ี

ชดัเจนว่าจะเป็นแบบกู้เพื่อสร้างบา้น เพราะอย่างลืมว่าบางสถาบนั

การเงินอัตราดอกเบีย้รวมถึงการอนุมัติเงินระหว่างสร้างบา้นกับซื้อ

บา้นไม่เหมือนกัน

นอกจากการเทียบดอกเบี้ยแล้ว เรื่องของโปรโมชันก็ควรต้อง

เปรียบเทียบ เช่น บางธนาคารผ่อนฟรีดอกเบี้ย 1 ปีแรก หรือมี

ประกันอัคคีภัย หรือแถมประกันชวีิตผู้กู้

***ส าหรับผู้ท่ีกู้เงินเพื่อสร้างท่ีอยูอ่าศัยสามารถใชด้อกเบีย้จากการ

กู้เงินลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ส าหรับผู้กู้ 1 คน แต่ถ้า

มีผู้กู้ร่วมก็หารดอกเบีย้เฉลี่ยตามจ านวนผู้กู้

5. มีความพร้อมเรื่องเอกสาร

การสร้างบา้นมีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ก่อนสร้างและ

ก่อนกู้เงินจากธนาคาร เจ้าของบ้านต้องมีเอกสารการขออนุญาต

สร้างบา้น พร้อมแบบแปลนบ้านท่ีมีการรับรองจากสถาปนิกหรือ

วิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่ อให้ประกอบการ

ด าเนินการในข้ันตอนต่างๆ

ส่วนการยื่นขอกู้ เงินหรือขอสินเชื่ อสร้างบ้านต้องมี เอกสาร

ดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียน

บา้น ทะเบยีนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้อย่างสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน

เอกสารแสดงหลักประกัน เช่นแบบบ้าน ใบอนุญาตก่อสร้าง 

พมิพเ์ขียว ใบราคาประมาณการก่อสร้าง

โดยท้ังหมดน้ีธนาคารจะใช้ประกอบการอนุมัติสินเชื่อ หรือบางท่ี

อาจขอเอกสารอ่ืนๆ เพิม่เติมประกอบการพิจารณา และเมื่อมีการ

อนุมัติแล้วบางธนาคารอาจไม่ได้จ่ายเงินให้ทีเดียว แต่ะเป็นการ

แบง่จ่ายเป็นงวดๆ ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง หรืออาจมี

การตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อยืนยันว่าผู้กู้เงินน ามาสร้างบ้าน

จริงๆ

การขอสินเชื่อสร้างบา้นจากสถาบันการเงิน นอกจากเจ้าของบ้าน

จะถูกพิจารณาในการอนุมัติเงินจากธนาคารแล้ว ตัวเจ้าของบ้าน

เองก็มีสิทธิท่ีจะเลือกธนาคารท่ีจะยื่นกู้ได้เช่นเดียวกัน ดังน้ันการ

เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยพาะเอกสาร สถานทางการเงิน 

และประวัติการเป็นลูกหนี้ท่ีดีก็มผีลท าให้เจ้าของบา้นมีทางเลือกใน

การเลือกขอสินเชื่อกับธนาคารได้มากข้ึน
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1. มีแบบบ้านมาตรฐานและออกแบบเพิ่มเติมได้

การใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท าให้เจ้าของบ้านสามารถ

ออกแบบและเลือกสรรแบบบ้านท่ีตรงตามความต้องการได้ ไม่ว่า

จะเป็นการเลือกแบบมาตรฐานของบรัษัทท่ีมีไว้ให้เลือกมากมาย 

หรือจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากแบบมาตรฐานให้เข้ากับความ

ต้องการ ตลอดจนถึงการออกแบบบ้านข้ึนใหม่ให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้อยู่อาศัย

เหล่านี้ถือเป็นข้อดีของการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท่ีท า

ให้เจ้าของบา้นมีทางเลือกในการออกแบบบา้นมากข้ึน

2. เลือกท าเลที่ตั้งและออกแบบบ้านใหเ้ข้ากับพื้นที่ได้

การสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้านช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถ

เลือกท าเลท่ีต้ังบา้นได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะผู้ท่ียังไม่มีท่ีดินรองรับ

และมองหาท่ีดินสร้างบา้น ซึ่งจะท าให้สามารถเลือกท่ีสร้างบ้านได้

ตรงตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ขณะเดียวกันก็ยังสามารถออกแบบ

บ้านให้เข้ากับรูปร่างลักษณะท่ีดินท่ีมีอยู่ เพื่อให้ตัวบ้านหันมุมใน

ทิศทางท่ีสอดคล้องกับลมและแสงธรรมชาติ
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ปัญหาที่คนสร้างบ้านมักพบเจอเสมือนเงาตามตัว หากตัดสินใจจ้างผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความรับผิดชอบมาก
พอ คือการโดนเท โดนทิ้ง จ้างสร้างบ้านแต่ไม่ได้บ้านตามตกลง หรือแม้กระทั่งได้บ้านแต่ไม่ตรงปก

ทางออกของคนส่วนใหญ่คือการมองหาบริษัทรับสร้างบ้าน ซ่ึงมีข้อดีอะไรบ้างและท าให้การตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่ไม่เสียเปล่าเป็นไป
ได้อย่างไรมาดูกัน
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3. สร้างบ้านได้ตามงบและคมุค่าใชจ่้ายได้

บ้านท่ีสร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน จะมีการค านวนค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดตลอดด าเนินงาน ท าให้เจ้าของบา้นสามารถทราบงบท่ีต้อง

ใช ้และเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างบ้านตามแบบท่ีอยากได้ 

และการแจ้งงบท่ีมีจะท าให้ทีมออกแบบบ้านสามารถออกแบบได้

ตามงบ รวมท้ังยังมีการวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายจนกว่าจะสร้าง

บา้นเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการค านวนค่าใช้จ่ายท้ังหมดก่อนสร้างบ้าน 

เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถวางแผนการใช้เงินได้ รวมถึงการ

เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงบ การก าหนดช่วงเวลาส่งมอบงาน

และการจ่ายเงินเป็นงวดๆ 

การท างานท่ีมีข้ันตอนและการรู้งบประมาณก่อนสร้างจะช่วยให้

สามารถคุมได้ท้ังงานสร้างและค่าใชจ่้าย ท าให้เจ้าของบา้นมองเห็น

ในภาพรวมของงบท่ีมีอยู่ และมีความพร้อมเรื่องงบสร้างบา้นท าให้

เมื่อเริ่มด าเนินการงานก่อสร้างจะไม่สะดุด

4. เลือกและก าหนดมาตรฐานวัสดุได้

เพราะการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านท าให้เจ้าของบ้านรู้

งบประมาณค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มสร้าง ส่ิงน้ีจึง

เป็นตัวก าหนดให้เจ้าของบ้านสามารถเลือกและก าหนดมาตรฐาน

ของวัสดุท่ีจะใชส้ร้างบา้นได้

รวมท้ังหากมีการปรับเปล่ียนราคาของวัสดุตามความเปล่ียนแปลง

ของท้องตลาดก็ยังไม่กระทบกับงบงานสร้างเพราะมีการก าหนดส

เป๊คและราคาของวัสดุไว้ต้ังแต่ก่อนเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว ท าให้

งานสรมารถด าเนินการต่อได้อย่างไม่สะดุด

5. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้านได้อย่างครอบคลมุ

การสร้างบา้นอยู่เองโดยใชบ้ริการบริษัทรับสร้างบา้นผู้เป็นเจ้าของ

บ้านจะสามารถแจ้งให้ทีมงานออกแบบบ้านให้มีพื้นท่ีของความ

ปลอดภัยเพื่อรองรับสมาชิกคนอ่ืนๆ ได้ เช่น การสร้างทางลาด

ส าหรับผู้ใช้รถเข็น การสร้างราวจับส าหรับผู้สูงอายุ หรือการท า

ปล๊ักไฟให้ปลอดภัยและห่างไกลจากเด็ก

นอกจากนี้ส าหรับพื้นท่ีนอกบ้านยังสามารถวางแผนออกแบบ

ก าแพงบา้นให้แข็งแรงหนาแน่น ติดต้ังกล้องวงจรปิด และสัญญาณ

เตือนป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ รวมถึงการออกแบบพื้นท่ีสวนและ

การตกแต่งรอบบา้นป้องกันสัตว์มีพษิ

6. ติดตามงานสร้างได้อย่างใกล้ชดิ

เมื่อตกลงจ้างบริษัทรับสร้างบ้านแล้วทางทีมจะมีการวางแผนการ

ส่งงานสร้างท่ีส าเร็จแล้วเป็นงวดๆ ท าให้เจ้าของบ้านสามารถเห็น

แผนงานสร้างและรู้ได้ว่าชว่งเวลาไหนงานสร้างส่วนใดจะเสร็จส้ิน

หากการก่อสร้างมีปัญหาก็สามารถแจ้งแก้ไขได้ทันก่อนสายเกินแก้ 

ท าให้บา้นท่ีได้เป็นไปตามความต้องการ และสวยตรงปกแบบท่ีตก

ลงกันไว้ต้ังแต่แรก

7. ได้ความรู้สกึภมูิใจและผกูพันกับบ้าน

บ้านท่ีผ่านการคิดและมีส่วนร่วมย่อมท าให้เจ้าของบ้านได้ผูกพัน

และภูมิใจกับผลงานเมื่อบ้านสร้างเสร็จ เพราะทุกข้ันตอนกว่าจะ

ผ่านมาได้ต้องผ่านการคิด การเสนอไอเดีย การเลือกวัสดุและการ

ติดสินใจสร้าง ซึ่งข้ันตอนเหล่าน้ีเจ้าของจะมีส่วนร่วมท้ังส้ิน 

ยิ่งเป็นบ้านท่ีออกแบบใหม่ตามความต้องการของสมาชิกผู้อยู่

อาศัยทุกคนแน่นอนว่าสร้างเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ท าให้

บา้นหลังน้ันเกิดจากการชว่ยคิดชว่ยออกแบบจากสมาชิก จึงท าให้

ทุกคนมีความผูกพันธ์กับบ้านมากข้ึนและมากกว่าการซื้ อบ้าน

พร้อมอยู่

การสร้างบา้นอยู่เองเป็นการสร้างบ้านเพื่อตอบโจทย์กับทุกความ

ต้องการของผู้อยู่อาศัย ดังน้ันในทุกๆ ข้ันตอนอาจมีรายละเอียดยิบ

ย่อยมากมายท่ีคนท่ัวไปอาจมองว่าเป็นเรื่องยากเกินความสามารถ 

แต่หากเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว เรื่องท่ีคิดว่ายาก

เหล่าน้ันอาจเป็นเรื่องง่ายอย่างคาดไม่ถึง เพราะคุณมีผู้ช่วยท่ีมี

ความเป็นมืออาชพีคอยอ านวยความสะดวกให้ในทุกข้ันตอน
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บ้านสไตล์โมเดิร์น หน่ึงในแบบบ้านที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ ด้วยความโดดเด่นของแบบที่ดูทันสมัย เน้นการออกแบบเพ่ือการใช้
งานอย่างแท้จริง และเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย

เสน่ห์ของบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ท าให้หลายคนตัดสินใจเลือกคือ โครงสร้างของบ้านที่ไม่ยุ่งยากและในความเรียบง่ายที่หลอมรวมเป็นบ้าน
น้ันน้ันกลับแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความหรูหรา และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง

ลักษณะบ้านสไตล์โมเดิร์น

แบบบา้นท่ีเน้นออกแบบพื้นท่ีให้มีประโยชน์การใชส้อยได้สูงสุด 

มีลักษณะเด่นด้วยการใชรู้ปทรงเรขาคณิต เชน่ สีเหลี่ยม วงกลม 

เส้นโค้ง

ประกอบด้วยโครงสร้างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

แบบบา้นมีความทันสมัย

มีความโปร่ง โล่ง ผ่อนคลายเมื่อยามอยู่อาศัย

5 ทริคสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์น

1. ออกแบบรูปทรงและต าแหนง่บ้านอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม

บ้านสไตล์โมเดิร์นท่ีออกแบบรูปทรงบ้านให้เข้ากับสภาพอากาศ

และทิศทางลม แดด อย่างเหมาะสม จะท าให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้

พื้นท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

โดยในท่ีนี้ความสูง รูปร่าง ความกว้าง และผังบ้านจะต้องถูก

ออกแบบให้ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า มีช่องเปิด ช่องลมท่ีมากพอ 

รวมถึงห้องแต่ละห้องต้องอยู่ในต าแหน่งท่ีสัมพันธ์กับทิศทางลม

แดด เชน่ ห้องท่ีต้องการใชค้วามร้อนส าหรับก าจัดความชื้นหรือฆ่า

เชื้อควรอยู่ในทิศตะวันตกของบ้าน หรือห้องนอนท่ีไม่ต้องการให้

ความร้อนสะสมในชว่งบา่ยควรอยู่ทิศเหนือหรือทิศตะวันออก

07



2. รูปทรงหลังคาเข้ากับสภาพอากาศ

การสร้างบา้นสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่เน้นทรงหลังคาเป็นแบบแบน

หรือไม่มีหลังคา แต่หากจะสร้างให้เข้ากับสภาพอากาศในเมืองไทย 

ควรเลือกใช้หลังคาเป็นทรงลาดเอียง แล้วเปิดช่องเปิดใต้หลังคา 

ช่วยให้บ้านเย็นสบายในสไตล์โมเดิร์น เสริมให้การอยู่อาศัยได้ใน

ระยะยาว

3. เลือกใชวั้สดุที่ชว่ยถ่ายเทความร้อน

บ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่สร้างโดยเน้นพื้นท่ีใช้สอย และการ

เปิดรับแสงธรรมชาติ รวมถึงการมีช่องเปิดและการใช้กระจก

ประกอบ 

ดังน้ันการเลือกใช้วัสดุให้ เข้ากับแบบบ้านสไตล์น้ีจึงเน้นท่ีมี

คุณสมบัติสะท้อนความร้อนจากภายนอก และระบายความร้อน

จากภายใน

การเลือกใชว้ัสดุประกอบบา้น เชน่ วัสดุก่อหนังเลือกท่ีมีคุณสมบัติ

หน่วงความร้อน ใต้หลังคามีแผนชนวนกันความร้อน กระเบื้อง

หลังคาช่วยสะท้อนความร้อน รวมถึงกระจกติดต้ังฟิมล์ทะท้อน

และป้องกันความร้อน

4. สร้างร่มเงาใหต้ัวบ้านกันความร้อน

บา้นสไตล์โมเดิร์นท่ีเลือกใช้กระจกเป็นส่วนประกอบท้ังกับประต ู

หน้าต่าง และผนัง 

ดังน้ันการสร้างบา้นต้องมีการจัดวางต าแหน่งอย่างเหมาะสม และ

ออกแบบให้รูปร่างบ้านบางส่วนเอ้ือกับตัวบ้านอีกบางส่วน เช่น 

ออกแบบบ้านชั้นสองให้ยื่นออกมาเพื่อให้ร่มเงากับพื้นท่ีชั้นล่าง 

หรือใชแ้ผงระแนงชว่ยกรองแสง

5. เสริมความมีชวีิตชวีาใหบ้้าน

การสร้างบา้นสไตล์โมเดิร์น นอกจากการออกแบบและเลือกใชว้ัสดุ

อย่างเหมาะสมแล้ว การสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับบ้าน ท าให้

บรรยากาศโดยรวมน่าอยู่อย่างการสร้างพื้นท่ีสีเขียวท่ีชว่ยให้บ้านดู

ร่มรื่น ร่มเย็น และชว่ยลดความร้อนท่ีสะท้อนจากพื้นรอบบา้นได้

หากมีพื้นท่ีมากพอสามารถสร้างสระว่ายน้า น้าตก น้าพุ หรือบ่อ

เลี้ยงปลา ไอเย็นจากน้าจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อน ท าให้บ้านดู

เย็นสบาย และการเคลื่อนไหวของน้าจะท าให้บ้านดูมีชีวิตชีวาอีก

ด้วย

การสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นให้น่าอยู่ และสามารถใช้งานได้อย่าง

ยาวนาน เจ้าของบา้นควรวางแผนงานสร้างอย่างรอบคอบ โดยควร

เริ่มต้ังแต่ข้ันตอนการเลือกผู้ให้บริการรับสร้างบ้าน และการ

ออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้บ้านท่ีสวยสมใจ เป็นแบบท่ีทันสมัยอยู่

อาศัยได้ในทุกชว่งเวลา
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6 แบบบ้านแห่งปี 2021

ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

แบบบ้านลดาวัลย์ แบบบ้าน HSD-M01

แบบบ้านปณิตา แบบบ้านกชพรรณ

แบบบ้าน NE A-098
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Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพ่ือการสร้างบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

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

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


