
H B A
M A G A Z I N E

 ¨Ñ´·ํÒâ´Â

ÊÁÒ¤Á Ø̧Ã¡Ô̈ ÃÑºÊÃŒÒ§ºŒÒ¹

M A Y  2 0 2 0

I S S U E  0 3

Inspiration for Life
áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨à¾×่Í¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ

• 7 â·¹ÊÕÁÒáÃ§ÊํÒËÃÑººŒÒ¹ÂØ¤ 2020
• ÊÃŒÒ§ºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§äÃ äÃŒàÊÕÂ§Ãº¡Ç¹
• 10 àÃ×Í่§µŒÍ§ÃÙŒ ¡‹Í¹àÅ×Í¡ºÃÔÉÑ·ÃÑºÊÃŒÒ§ºŒÒ¹
• 9 ·Ã§ËÅÑ§¤ÒÂÍ´¹ÔÂÁ àÅ×Í¡áººäË¹ãËŒàËÁÒÐ¡ÑººŒÒ¹



â·¹ÊÕÍÔ§¸ÃÃÁªÒµÔ¨Ò¡ PANTONE 

PANTONE บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสีครบวงจร เป็นผู้สร้าง

มาตรฐานการเทียบสี ท่ี เ รียก ว่าระบบ PMS หรือ Pantone 

Matching System โดยมีสีไฮไลต์ในปีน้ีคือ Classic Blue 

Classic Blue ÊÕÁÒáÃ§áË‹§»‚ 2020
Classic Blue เป็นสีแห่งท้องฟ้าโปร่งสดใส ส่ือถึงความม่ันคง 

เช่ือถือได้ มีความคลาสสิก แฝงไว้ซ่ึงความสงบน่ิง ผ่อนคลาย 

เหมาะกับช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลง 
 

การเลือกใช้ Classic Blue เป็นสีสําหรับการตกแต่งบ้านโดยเลือก

แต่งแต้มในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผนัง เฟอร์นิเจอร์ ประตู 

หน้าต่าง จะทําให้บ้านดูผ่อนคลาย มีชีวิตชีวา
 

 

นอกจากน้ียังมีสีท่ี Thailand Creative & Design Center (TCDC) 

ได้รวบรวมจากกระแสจากเทรนด์โลกปี 2020 โดยมีท้ังหมด 6 สี  

à·Ã¹ �́ÊÕâ´Â Thailand Creative & Design Center

1. Surf the Web ¡ÅØ‹ÁÊÕ¹้ํÒà§Ô¹ 

เป็นเฉดสีท่ีให้ความรู้สึกสดใส ความมีอิสรภาพ เต็มไปด้วย

จินตนาการ การแสดงออก สะท้อนถึงพลังงานด้านบวก 
 

สีเฉด Surf the Web จะทําให้บ้านดูมีชีวิตชีวา เป็นพื้นท่ีแห่งการ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจ

2. Beetroot Purple ¡ÅØ‹ÁÊÕªÁ¾ÙÍÁÁ‹Ç§

สีโทนอบอุ่น ให้ความรู้สึกเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติ ความเอ้ืออารี 

และการอยู่ร่วมกัน เปรียบเสมือนคุณค่าแห่งการค้นพบส่ิงใหม่  

ช่วยให้บรรยากาศในบ้านมีสีสันไปพร้อมกับความอบอุ่นท่ีอบอวล

ท่ัวทุกมุมบ้าน 

บ้านสวยใครๆ ก็ชอบ ก่อนสร้างบ้านนอกจากแบบท่ีสวยงามมีมาตรฐานแล้ว การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการแต่งแต้ม

สีสันต่างๆ ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บ้านน่ามองและน่าอยู่มากข้ึน ดังน้ันจะแต่งบ้านท้ังทีลองอัปเดตเทรนด์โทนสีมาแรง

สําหรับบ้านยุค 2020 จะมีโทนสีไหนน่าจับตา น่าหยิบจับมาตกแต่งบ้านบ้าง...ไปดูกัน 
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PANTONE 19-4052 TCX

RGB 15   76   129 

PANTONE 19-3952 TPX

RGB 44   62   134 

PANTONE 18-0940 TPX

RGB 204   43   112 



5. Olive Drab ÊÕà¢ÕÂÇÁÐ¡Í¡ 

Olive Drab สี ท่ี ส่ือถึงธรรมชาติ แสดงออกถึงความซับซ้อน 

แตกต่าง ล�าหน้า ดูทรงพลัง และน่าค้นหา  
 

การใช้สีกลุ่มเขียวมะกอกในการตกแต่งบ้าน จะทําให้บ้านดูมีมิติ   

มีความน่าสนใจในทุกมุมมอง มีลูกเล่นท่ีแตกต่างและมีความเป็น

เอกลักษณ์

 

6. Neo Mint ¡ÅØ‹ÁÊÕà¢ÕÂÇ¾ÒÊà·Å 

สีโทนสดใสมีกล่ินอายธรรมชาติ และลงตัวจากการผสมความเป็น

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติไว้ด้วยกัน ให้ความรู้สึก

สบาย สดช่ืน แฝงไปด้วยความเท่ ล�าสมัย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์  
 

สีกลุ่มเขียวพาสเทล เป็นสีท่ีมีอิทธพิลต่อการตกแต่งบ้าน เหมาะกับ

โลกยุคออนไลน์ และช่วยลดความเครียด ความกังวลได้อย่างดี 

น่ีคือโทนสีท้ัง 7 น้ีได้รับการยอมรับว่ามาแรง และเป็นสีแห่งปี 

2020 ซ่ึงเหมาะกับการนํามาปรับประยุกต์กับการตกแต่งบ้าน  
 

เจ้าของบ้านท่ีกําลังจะสร้างบ้าน หรือกําลังตกแต่งบ้านอาจใช้เป็น

ไกด์และตัวช่วยในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งได้ แต่หาก

จะให้ดีอาจนําสีท่ีช่ืนชอบร่วมกับแบบท่ีตรงใจปรึกษาทีมงานจาก

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ เพื่อให้การเลือกใช้สีต่างๆ ในตกแต่ง

ส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมและลงตัวกับบ้านมากท่ีสุด 

3. Golden Brown ¡ÅØ‹ÁÊÕ¹้ํÒµÒÅ·Í§ 

Golden Brown โทนสีท่ีสะท้อนถึงความหมายของการเช่ือมโยงกับ

อดีตและมรดกของพื้นท่ี ผ่านความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรม

อันเก่าแก่ เป็นสีท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากความทรงอํานาจและ

ความแข็งแกร่ง 

บ้านท่ีตกแต่งด้วยสีโทน Golden Brown ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง 

กรอบรูป โคมไฟ ผ้าม่าน โต๊ะ ตู้ หรือเฟอร์ต่างๆ จะทําให้บ้านน้ันมี

กล่ินอายของความหรูหรา ทรงอํานาจ ทําให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมีพลัง

และแรงขับเคล่ือนในการก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคง 

4. Baked Clay ¡ÅØ‹Áâ·¹ÊÕ´Ô¹à¼Ò 

กลุ่มโทนสีดินเผา เป็นโทนสีท่ีอยู่ระหว่างสี ส้มกับสีน�าตาล            

ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นอมตะ แฝงไปด้วยวัฒนธรรมด้ังเดิม เป็นสี

ส่ือกลางในการเช่ือมโยงมนุษย์และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน จึงให้

ความรู้สึกสงบ แสดงถึงการมองโลกในแง่ดี โดยการตกแต่งน้ัน

ผู้ออกแบบสามารถใช้สีน้ีจับคู่กับวัสดุอ่ืนได้อย่างลงตัว ต้ังแต่ไม้ไป

จนถึงคอนกรีต  
 

กลุ่มสีดินเผาจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ กับบ้าน และกําลัง

กลายเป็นตัวเลือกใหม่ท่ีได้รับความนิยมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ

ตกแต่งผ่านโต๊ะ ตู้ เตียง เฟอร์นิเจอต่างๆ ไปจนถึงของประดับ

ตกแต่งช้ินเล็ก ช้ินน้อยภายในบ้าน 

PANTONE 18-0340 TPX

RGB 144   103   44

PANTONE 13-0117 TCX

RGB 183  234  191

PANTONE 18-0622 TPX

RGB 115  110  70

PANTONE 18-1441 TPX

RGB 160   86   70 
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àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹ÁÒ¨Ò¡äË¹?

ระดับความดังของเสียงภายในบ้านท่ีไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ

สําหรับผู้อยู่อาศัยน้ัน ไม่ควรเกิน 35 เดซิเบล ส่วนภายในห้องนอน

ระดับความดังของเสียงไม่ควรเกิน 30 เดซิเบล หากเกินกว่าน้ีถือ

เป็นเสียงรบกวนท่ีทําให้สมาชิกอยู่อย่างไม่มีความสุข
 

โดยเสียงรบกวนการพักอาศัยของสมาชิกในบ้านมีแหล่งท่ีมาจาก 2 

ส่วนคือ เสียงรบกวนจากภายในบ้าน และเสียงรบกวนจาก

ภายนอกบ้าน 

1. àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹¨Ò¡ÀÒÂã¹ºŒÒ¹

 เสียงทะลุผ่านผนังห้อง เกิดจากการใช้วัสดุก่อสร้างสําหรับ

กําแพงและประตูท่ีต่างกัน ทําให้คุณสมบัติและความสามารถ

ในการกันเสียงน้ันต่างกัน

 เสียงทะลุผ่านรูเจาะต่างๆ แม้เป็นจุดเล็กๆ ท่ีหลายคน

มองข้าม แต่ทุกรูเจาะท่ีเกิดข้ึนน้ันล้วนเป็นปัญหาท่ีทําให้เกิด

เสียงทะลุได้ท้ังส้ิน เช่น รูปล๊ักไฟ  

 เสียงทะลุผ่านรอยต่อผนัง หน้าต่าง พื้น ไม่ว่าจะเป็นรอยต่อ

ของผนัง การปูพื้น ช่องหน้าต่าง ประตู ล้วนเป็นจุดท่ีทําให้

เกิดปัญหาเสียงทะลุผ่านได้ และรบกวนการอยู่อาศัยได้ หาก

การก่อสร้างน้ันไม่ได้มีการวางแผนและเลือกใช้วัสดุท่ีดีพอ

 เสียงสะท้อนภายในห้อง ภายในห้องน้ันมีโอกาสท่ีจะทําให้

เกิดเสียงสะท้อนหรือเสียงก้องได้ ในการออกแบบและ

ก่อสร้างน้ันจึงต้องปรึกษาผู้เช่ียวชาญเร่ืองเสียง เพื่ อการ

วางแผนป้องกันและเลือกใช้วัสดุซึมซับเสียง
 

2. àÊÕÂ§Ãº¡Ç¹¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡ºŒÒ¹

เสียงรบกวนจากภายนอกบ้าน เช่น เสียงจากถนน เสียงการจราจร 

เสียงจากเพื่ อนบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม หรือชุมชน ซ่ึงการ

ควบคุมไม่ให้เกิดเสียงเหล่าน้ีน้ันเป็นไปไม่ได้ แต่การออกแบบ

ก่อสร้างบ้านสามารถลดความดังท่ีเข้ามารบกวนภายในบ้านได้ด้วย

การปรับปรุงจุดต่างๆ บริเวณภายในบ้าน และนอกบ้าน ให้มีระบบ

ป้องกันเสียงรบกวน 

สร้างบ้านอย่างไรให้น่าอยู่...แน่นอนว่าบ้านท่ีน่าอยู่นอกจากจะแบบสวย มีมาตรฐาน ฟังก์ชันครบ ใช้งานพื้ นท่ีได้

สะดวกสบายและปลอดภัยแล้ว ส่ิงสําคัญคือความเป็นอยู่ของสมาชิกต้องอยู่แล้วสงบสุข ไม่ถูกรบกวนด้วยเสียง                 

ไม่พึงประสงค์จากท้ังภายในและภายนอก ดังน้ันการวางแผนการสร้างและเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีเจ้าของ

บ้านไม่ควรมองข้าม เท่าๆ กับการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 
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¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒàÊÕÂ§Ãº¡Ç¹

1. ÍÍ¡áºººŒÒ¹ãËŒÍÂÙ‹Ë‹Ò§ºÃÔàÇ³àÊÕÂ§´Ñ§ 

บ้านท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวางจะสามารถควบคุมเสียงได้ดี การสร้างบ้าน

จึงควรคํานึงถึงระยะห่างตามมาตรฐาน และอยู่ห่างแหล่งกําเนิด

เสียงดังให้มากท่ีสุด โดยในพื้นท่ีโล่งทุกๆ 2 เท่า ของระยะห่างจาก

แหล่งกําเนิดเสียง สามารถลดความดังได้ประมาณ 6 เดซิเบล  
 

2. ÇÒ§áººáÅÐ¿̃§¡�ªÑ¹µ‹Ò§æ ã¹ºŒÒ¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ 

การออกแบบน้ันอาจจัดวางตําแหน่งพื้นท่ีห้องท่ีไม่ต้องการความ

สงบมากนักมาเป็นตัวป้องกันเสียงจากทิศทางต่างๆ เพื่อป้องกัน

เสียงรบกวนเล็ดลอดสู่พื้นท่ีท่ีต้องการความสงบ 
 

3. ÍÍ¡áººáÅÐàÅ×Í¡ãªŒÇÑÊ´ØÊํÒËÃÑºª‹Í§à»�´à¾×่ÍÅ´àÊÕÂ§

อาจเลือกการออกแบบประตูหน้าต่างให้ปิดมิดชิด ท่ีมีรอยต่อของ

พื้ นท่ีช่องเปิดน้อยๆ มีการอุดรอยร่ัวโดยรอบอย่างแน่นหนา 

รวมท้ังใช้วัสดุประตู หน้าต่างท่ีมีคุณสมบัติซับเสียงได้ดี 
 

4. ¡ÒÃãªŒÇÑÊ´Ø»‡Í§¡Ñ¹àÊÕÂ§ã¹¼¹Ñ§ áÅÐºÃÔàÇ³½‡Òà¾´Ò¹

การสร้างบ้านสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้โดยการใช้วัสดุป้องกัน

เสียงในผนัง และเพดาน การก่อผนังให้ชนท้องคานเพื่อกันเสียง

เล็ดลอดจากห้องอ่ืน รวมถึงการเลือกใช้พรมและผ้าม่านท่ีมี

คุณสมบัติดูดซับเสียงได้ 
 

5. àÅ×Í¡ãªŒÇÑÊ´ØÅ´àÊÕÂ§ÊÐ·ŒÍ¹ÀÒÂã¹ËŒÍ§

เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่อย่างสงบในทุกๆ มุมของบ้าน ดังน้ัน

การป้องกันเสียงสะท้อนต่างๆ จึงควรติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงในห้อง

ซ่ึงมีให้เลือกหลากหลาย เช่น แผ่นใยแก้วหุ้มฝ้า และโฟมซับเสียง 

6. ÊÃŒÒ§á¹ÇÃÑ้Ç¡Ñ¹àÊÕÂ§ 

การออกแบบร้ัวบ้านน้ันให้คํานึงถึงความสัมพันธกั์นดังน้ีคือ ร้ัวย่ิงมี

ระดับสูง และย่ิงห่างจากบ้าน จะย่ิงช่วยกันเสียงได้ดี โดยความสูงท่ี

เพิ่มข้ึนทุกๆ 1 เมตร จะลดเสียงลงได้ประมาณ 1 เดซิเบล แต่การ

สร้างร้ัวให้สูงน้ันจะต้องไม่เกินจากระดับท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 
 

นอกจากความสูง และระยะห่างของร้ัวแล้ว วัสดุท่ีใช้ในการสร้างร้ัว 

ก็มีผลต่อความสามารถในการกันเสียงได้เช่นกัน ดังตารางตัวอย่าง 

การป้องกันเสียงจากภายนอก แม้จะสร้างร้ัวท่ีรับมือเสียงรบกวนได้

แล้วเจ้าของบ้านอาจเสริมด้วยแนวต้นไม้ท่ีมีใบดกหนาบริเวณริมร้ัว

ไปอีกช้ัน จะย่ิงเพิ่มประสิทธภิาพในการกันเสียงได้อีก
 

บ้านท่ีมีการวางแผนการสร้างอย่างดี มีการเลือกใช้บริการบริษัทรับ

สร้างบ้าน และมีมืออาชีพคอยให้คําแนะนํา รวมถึงเลือกใช้วัสดุท่ีดี

มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน จะทําให้บ้านน้ัน

เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ เป็นพักอาศัยท่ีก่อให้เกิดความสงบสุข เพราะไม่

ถูกรบกวนด้วยเสียงจากท้ังภายในและภายนอก

- 04 -

HBA  Magazine



สร้างบ้านสักหลังอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะมีหลายปัจจัยท่ีต้องให้ความสําคัญ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองยากหากเจ้าของบ้านเลือกใช้

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีบริการครอบคลุมทุกงานสร้าง ช่วยแบ่งเบาเจ้าของบ้านในทุกข้ันตอน แต่จะเลือกอย่างไรให้ได้บริษัท

ท่ีดีท่ีสุด สร้างบ้านได้ตรงใจท่ีสุด และมีรายละเอียดอะไรท่ีควรรู้ก่อนเลือกบริษัทรับสร้างบ้านบ้าง...ไปดูกัน 

2. àÅ×Í¡ºÃÔÉÑ·ÃÑºÊÃŒÒ§ºŒÒ¹·Õ่¨´·ÐàºÕÂ¹¹ÔµÔºØ¤¤Å¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐÁÕ

·Õ่µÑ้§à»š¹ËÅÑ¡áËÅ‹§

การตัดสินใจมอบเงินก้อนใหญ่ให้ใครนําไปสร้างบ้าน แน่นอนว่า

ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ ดังน้ันการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านท่ี

จะมารับผิดชอบงานท้ังหมด เจ้าของบ้านควรเลือกบริษัทท่ีมีการ

จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ถูกต้องตามกฎหมาย มีแหล่งท่ีต้ังท่ีแน่นอน 

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและมีใบอนุญาตดําเนินงาน จะทําให้

การตรวจสอบงานและการเรียกร้องความรับผิดชอบกรณีเกิดความ

เสียหายเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

3. §Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ต้องมีทีมงานท่ีพร้อมจะให้คําแนะนํา

กับเจ้าของบ้าน มีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับงานสร้างต้ังแต่เร่ิมต้น

จนถึงหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างชัดเจน ซ่ึงจะทําให้การ

ก่อสร้างน้ันเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บ้านท่ีได้เป็นบ้าน

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใช้งานได้จริง และคุ้มค่ากับ

งบประมาณท่ีจ่ายไป 

1. ·ํÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ºÃÔÉÑ·ÃÑºÊÃŒÒ§ºŒÒ¹

ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าของบ้านควรหาข้อมูล

บริษัทต่างๆ ให้มากท่ีสุด โดยเลือกดูข้อมูลหลายๆ บริษัท แล้ว

คัดเลือกไว้อย่างน้อย 3 บริษัท เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดส่วน

ต่างๆ อย่างถ่ีถ้วน 
 

นอกจากน้ีควรติดตามข่าวสาร หาข้อมูลบริษัทรับสร้างบ้านท่ีสนใจ

เพื่ อพิจารณาเร่ืองความน่าเช่ือถือ ความชํานาญ และผลงาน     

แล้วสุ่มดูบ้านตัวอย่างท่ีมีลักษณะและราคาใกล้เคียงแบบท่ีเลือกไว้ 

หากบริษัทไหนทําได้ดี ไม่มีปัญหาในการทํางาน จึงเลือกบริษัทน้ัน
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4. ÁÕáºººŒÒ¹ÁÒµÃ°Ò¹ãËŒàÅ×Í¡ 

บริษัทรับสร้างบ้านควรมีแบบบ้านมาตรฐานให้ลูกค้าเลือกดูเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจกรณีท่ีไม่มีแบบอยู่ในใจ หรืออาจใช้แบบ

มาตรฐานมาพัฒนาแบบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้บ้านท่ีตรงตามความ

ต้องการมากท่ีสุด รวมท้ังทีมงานผู้ให้บริการรับสร้างบ้านจะต้อง

สามารถให้คําแนะนํา ปรึกษา และมีแนวทางในการเลือกแบบบ้าน

ท่ีเหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง

คุ้มค่ามากท่ีสุด 
 

5. ÃÒ¤Ò§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÁàËµØÊÁ¼Å ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§º»ÃÐÁÒ³ªÑ´à¨¹

จะสร้างบ้านท้ังทีเงินท่ีเสียต้องคุ้มค่า เจ้าของบ้านควรเลือก

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากหลายๆ บริษัท โดยดูท้ังรายการ

งานท่ีจะเกิดข้ึน ลักษณะการให้บริการ การประกันคุณภาพ และ

วัสดุท่ีใช้ ซ่ึงควรพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ไม่ควรด่วนตัดสินใจเลือกใช้

บริการบริษัทท่ีนําเสนอราคาถูกมากจนเกินไป เพราะอาจมีการนํา

ของไม่ดี ไม่มีมาตรฐานมาใช้สร้างบ้าน 
 

6. ÁÕ¡ÒÃ·ํÒÊÑÞÞÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§ºŒÒ¹

การทําสัญญาก่อสร้างบ้าน เป็นการตกลงกันท้ัง 2 ฝ่าย ระหว่าง

เจ้าของบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่ อเป็นหลักฐานและแนว

ทางการดําเนินงานก่อสร้างให้ตรงตามสัญญาท่ีกําหนดไว้ และ

เจ้าของบ้านควรเลือกทําสัญญาแบบท่ีมีการเกล่ียค่าใช้จ่ายเป็น

งวดๆ ตลอดโครงการ หรือมียอดจ่ายก้อนใหญ่ในช่วงท้ายของงาน

เพื่อเป็นหลักประกันว่าทางบริษัทจะไม่ท้ิงงานระหว่างก่อสร้าง  
 

7. àÅ×Í¡ºÃÔÉÑ··Õ่ÁÕºÃÔ¡ÒÃ¤ÃºÇ§¨¹µÑ้§áµ‹µŒ¹¨¹¨º

เจ้าของบ้านมือใหม่ท่ีไม่ค่อยรู้รายละเอียดของกระบวนการสร้าง

บ้าน การใช้บริษัทรับสร้างบ้านถือเป็นทางเลือกท่ีตอบโจทย์ เพราะ

บริษัทเหล่าน้ันจะช่วยดําเนินการทุกข้ันตอนต้ังแต่เร่ิมจนจบงาน  

ท้ั งการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ                

ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง มีรายงานการก่อสร้างทุกข้ันตอนท่ี

สามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของได้ มีทีมงาน

คุณภาพท่ีสามารถให้คําปรึกษาแนะนําได้ รวมถึงมีเครือข่าย

เก่ียวกับงานสร้างท่ีสามารถแนะนําต่อได้ เช่น ทีมจัดสวน ทีมติดต้ัง

เฟอร์นิเจอร์ และท่ีสําคัญคือช่วยบริหารงบและเวลาการสร้างให้

แล้วเสร็จตามกําหนด 

8. ¤ÇÒÁµÃ§µ‹ÍàÇÅÒµÒÁÊÑÞÞÒ

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะมีรายละเอียดงานท่ีแสดงข้ันตอน

การก่อสร้างต้ังแต่ข้ันตอนแรกจนถึงส้ินสุดการก่อสร้าง และแบ่ง

ระยะงานเป็นงวดๆ ทําให้ตรวจสอบได้ว่างวดไหนจะมีงานส่วนไหน

แล้วเสร็จ โดยการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้าน้ันช่วยให้สามารถ

ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกําหนดได้ ไม่กระทบต่อการ

ทํางานของบริษัทท้ังระบบ และไม่กระทบต่อการวางแผนเข้าอยู่

ของเจ้าของบ้าน 
 

9. ¡ÒÃ Ù́áÅ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§

การสร้างบ้านท่ีสมบูรณ์แบบอาจไม่ได้ส้ินสุดแค่ตัวบ้านถูกสร้าง

แล้วเสร็จ แต่ช่วงเวลาหลังจากน้ันไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ บริษัท

รับสร้างบ้านท่ีมีการรับประกันโครงสร้างหลังแล้วเสร็จ ติดตาม

ผลงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมรับผิดชอบหรือซ่อมแซมให้กรณีเกิด

ความเสียหาย (เง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามแต่ละบริษัทกําหนด) จะ

ทําให้เจ้าของบ้านน้ันเกิดความอุ่นใจและวางใจมากข้ึน 
 

10. à¤Ã×Í¢‹ÒÂºÃÔÉÑ·ÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§

นอกจากความน่าเช่ือถือของบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว ความ

น่าเช่ือถือของเครือข่ายบริษัทวัสดุอุปกรณ์ท่ีบริษัทรับสร้างบ้าน

เลือกใช้ในงานก่อสร้างก็ไม่ควรมองข้าม โดยวัสดุท่ีใช้ต้องเป็นวัสดุ

ท่ีผ่านมาตรฐาน มอก. ได้รับการรับรองคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ภายหลัง  
 

เพราะการสร้างบ้านไม่สามารถสร้างได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย แต่

คือการใช้เงินเก็บก้อนใหญ่ท่ีบางคนใช้เวลาเก็บนานหลายปี ดังน้ัน

การตัดสินใจให้ใครมาดูแลจัดการงบประมาณสําหรับสร้างบ้าน 

ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และเลือกใช้บริการผู้ท่ีมีความ

เป็นมืออาชีพมากท่ีสุด
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1. ËÅÑ§¤Òáº¹

บ้านหลังคาแบน บางคร้ังอาจถูกเรียกว่าบ้านไม่มีหลังคา หรือบ้าน

หลังคาเปลือย เป็นทรงหลังคาท่ีมีลักษณะแบนราบเป็นระนาบ

เดียวกับพื้น ถือเป็นทรงยอดนิยมสําหรับบ้านยุคใหม่ เหมาะกับ

บ้านสไตล์โมเดิร์น และทรอปิคอลโมเดิร์น 
 

หลังคาประเภทน้ีสามารถดูดซับความร้อนและรับน�าฝนโดยตรง  

จึงต้องสร้างให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยเทไปยังช่องเจาะระบาย

น�าฝนหรือท่อระบายบนหลังคา และมีการป้องกันการร่ัวซึมท่ีดีพอ  

2. ËÅÑ§¤Òà¾Ô§ËÁÒáË§¹ 

มีความโดดเด่นในด้านความสวยงาม และความโมเดิร์นทําให้บ้าน 

ดูทันสมัย ลักษณะของหลังคาจะมีองศาท่ีเอียงไปด้านเดียว 

เปรียบเสมือนหมาท่ีน่ังแหงนหน้าข้ึน  
 

หลังคาทรงน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะเส้นสายและรูปทรงท่ีดู

เรียบเท่ ตอบโจทย์บ้านสไตล์โมเดิร์น ท้ังยังสามารถปรับให้เข้ากับ

แบบบ้านอ่ืนๆ ได้ด้วย เช่น บ้านสไตล์เนเชอรัล ท่ีอาศัยการเลือกใช้

วัสดุและการออกแบบองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน 

หลังคา ถือเป็นโครงสร้างหลักและเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีทําให้บ้านมีเอกลักษณ์ บ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าของ

บ้าน ซ่ึงนอกจากจะมีรูปทรงท่ีสวยงาม สร้างความแตกต่างให้กับแบบบ้านแล้ว หลังคาบ้านแต่ละแบบยังมีประโยชน์ท่ี

แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติต่างๆ ดังน้ันก่อนเลือกแบบบ้านมาดูกันก่อนว่าหลังคาแบบไหนเหมาะกับแบบบ้านสไตล์ใด 

และเข้ากับสภาพอากาศในเมืองไทยหรือไม่ 

พื้นท่ีของหลังคาน้ีเรียกว่าดาดฟ้า 

สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น 

จัดเป็นสวนบนดาดฟ้า สวนน่ังเล่น 

พื้ นท่ี รับลมเย็นๆ ซ่ึงเหมาะกับ

ลักษณะบ้านในสังคมเมือง 

หลังคาทรง น้ี มี โครงสร้าง ท่ี ไ ม่

ซับซ้อน มีรอยต่อน้อยจึงประหยัด

ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง แต่ควรระวัง

เร่ืององศาความลาดเอียงท่ีจะทํา

ให้เกิดปัญหาร่ัวซึมในภายหลัง
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3. ËÅÑ§¤Ò»‚¡¼ÕàÊ×้Í

ทรงหลังคามี ลักษณะคล้ายผีเ ส้ือ กํา ลังกระพือปีกเพื่ อ บิน 

ประกอบด้วยหลังคาเพิงหมาแหงน 2 หลัง หันด้านต�าชนกัน ส่วน

ตรงกลางหลังคาทําเป็นรางน�าสําหรับระบายน�า  
 

 

 

 

 

 

 

4. ËÅÑ§¤Ò·Ã§Ë¹ŒÒ¨Ñ่Ç

มีลักษณะเป็นหน้าจ่ัวสามเหล่ียมทอดยาวตลอดท้ังตัวหลังคา    

โดยจะมีผืนหลังคาท่ีมีความลาดเอียงสองด้านชนกันบริเวณปลาย

สูงสุดของหลังคา ช่วยระบายความร้อนใต้หลังคาได้ดี นิยมนํามาใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ËÅÑ§¤Ò·Ã§»̃œ¹ËÂÒ

หลังคาทรงป้ันหยาจะมีรูปทรงครอบคลุมทุกทิศทางของบ้าน โดยมี

ด้านลาดเอียงท้ังส่ีด้านข้ึนไปชนกันเป็นจุดยอดรวม  และเป็นส่วน

บนสุดของหลังคา มีความแข็งแรงกว่าแบบอ่ืนๆ ด้วยลักษณะของ

โครงสร้างท่ีทุกด้านบรรจบกันบนยอดสุด 
 

 

 

 

 

 

 

6. ËÅÑ§¤Ò·Ã§ÁÐ¹ÔÅÒ

เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างทรงป้ันหยากับทรงหน้าจ่ัว และ

นําข้อดีของท้ังสองแบบมาประยุกต์ใช้ คือความแข็งแรง การรับแรง

ปะทะจากลมแดดลมฝน และการระบายความร้อนได้ดี สามารถนํา 

7. ËÅÑ§¤Ò·Ã§â¤Œ§¡ÅÁ

เป็นรูปทรงหลังคาท่ีมีความโดดเด่นด้วยความโค้งมนท่ีดึงดูดความ

สนใจ และบ่งบอกความเป็นตัวตนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ

เจ้าของบ้านได้อย่างดี สามารถออกแบบให้เข้ากับ 
 

 

 

 

 

 

 

8. ËÅÑ§¤Ò·Ã§ËÅÒÂàËÅÕ่ÂÁ

มีความคล้ายคลึงกับทรงป้ันหยา แต่ต่างกันตรงท่ีหลังคาทรง

ป้ันหยาจะมีส่วนประกอบของผืนหลังคาส่ีด้านลาดเอียงไปเจอกัน

ด้านบนสุด ส่วนหลังคาหลายเหล่ียมจะมีผืนหลังคามากกว่าส่ีด้าน 

เช่น หกเหล่ียม แปดเหล่ียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ËÅÑ§¤Ò·Ã§â´Á

เป็นแบบหลังคาท่ีมีความประณีตสวยงาม มีลักษณะโค้งคล้ายผล

ส้มผ่าคร่ึงคว�า ส่ิงท่ีต้องระวังสําหรับการเลือกใช้หลังคาทรงน้ีคือ

การป้องกันเร่ืองการร่ัวซึมบริเวณรอยต่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจะเลือกใช้ทรงหลังคาให้เหมาะสมกับแบบบ้านเพื่ อความ

สวยงามถือเป็นส่ิงสําคัญ แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมเร่ืองความ

แข็งแรง ปลอดภัย ความเหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้ นท่ี 

รวมถึงการออกแบบอย่างมีมาตรฐาน โดยควรมีผู้เช่ียวชาญ

ดําเนินการ ซ่ึงบริษัทรับสร้างบ้านถือเป็นทางเลือกท่ีสามารถ     

ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของคุณ 

โดยหลังคาทรงน้ีจะช่วยให้บ้านดู

ทันสมัย เรียบเท่ เหมาะกับบ้าน

สไตล์โมเดิร์น และสไตล์เนเชอรัล 

กับแบบบ้านสไตล์ร่วมสมัย สไตล์

โมเดิร์น และสไตล์อ่ืนๆ ซ่ึงข้ึนอยู่

กับการออกแบบท่ีลงตัว และตรง

ตามความต้องการ 

สามารถนํามาสร้างกับแบบบ้านได้

หลากหลาย เช่น สไตล์ร่วมสมัย 

สไตล์โมเดิร์น สไตล์ไทยประยุกต์ 

มาใช้ กับแบบบ้านสไตล์คันทร่ี 

สไตล์ร่วมสมัย สไตล์ไทยประยุกต์ 

และสไตล์โคโลเนียล จะทําให้บ้าน

สวยงาม มีเอกลักษณ์ 

บ้านได้หลายสไตล์ข้ึนอยู่กับการ

ออกแบบ และความต้องการของ

เจ้าของบ้านและความลงตัว 

โดยจะถูกใช้กับส่วนของศาลา หรือ

พื้นท่ีท่ีเป็นส่วนประกอบของบ้าน เช่น 

บริเวณโถงห้องรับแขก และสามารถ

นํามาใช้กับแบบบ้านหลายสไตล์ เช่น 

สไตล์เนเชอรัล สไตล์คลาสสิก 

หลังคาทรงโดมเหมาะกับแบบบ้าน

สไตล์คลาสสิก ซ่ึงจะช่วยเสริมให้

บ้านดูโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ

ของผู้พบเห็น 
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HBA  Magazine



10 áºººŒÒ¹ÊÇÂÃ‹ÇÁÊÁÑÂ

ÊäµÅ� Contemporary 

Periti

The Valencia II C011 The Master 6

WASHINGTON Contemporary 18 ¾Ñ¹ Ô̧¾Ò

RCH 013 MANHATTAN FP-4P BL Series BL-07

Êá¡¹ QR code Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áºººŒÒ¹



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

Êá¡¹ QR code
à¾×่Í´Ù¤ÅÔ»µ‹Ò§æ ¢Í§
ÊÁÒ¤Á Ø̧Ã¡Ô¨ÃÑºÊÃŒÒ§ºŒÒ¹

HBA Channel



E-Magazine
à¾×่Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ºŒÒ¹¡ÑºÁ×ÍÍÒªÕ¾

¨Ñ´·ํÒâ´Â

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

â·Ã : 0-2570-0153, 0-2940-2744
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