ตลาดรับสร้างบ้าน

พิชิต อรุณพัลลภ

นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บ้านดี...ดีอย่างไร
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องค์ประกอบสำ�คัญที่ควร
คำ�นึงถึงในการออกแบบบ้านดี

บ้านที่ดีไม่ใช่บ้านที่ใหญ่โต มีราคาแพง หรือต้องตาม
หลักฮวงจุ้ยอย่างหาที่ติมิได้ หากแต่ต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนตาม
วิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ไม่ขัดต่อหลักการออกแบบตาม
หลักสถาปัตยกรรมและตำ�แหน่งทิศทางตามสภาพภูมิประเทศ
ของแต่ละท้องถิ่น นอกเหนือจากนั้นการจัดชั้นคุณภาพของ
บ้านที่ดีนั้นดูได้จากความพิถีพิถันและการใส่ใจในรายละเอียด
ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ ได้รับการออกแบบและคัดสรร
นำ�มาประกอบเป็นตัวบ้านที่จะจรรโลงความสุนทรียภาพ
ของการอยู่ อ าศั ย และสามารถบ่ ง บอกเอกลั ก ษณ์ ข อง
ผู้ครอบครองได้อย่างชัดเจน บ้านที่ออกแบบได้ดีไม่จำ�กัดถึง
รูปแบบ (Style) และยุคสมัย (Era) ทั้งนี้ขึ้นกับความชื่นชอบ
ความฝันและความพึงพอใจของเจ้าบ้าน ความลงตัวในการ
ใช้งานและความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม การให้ความ
สำ�คัญในรายละเอียดที่ประกอบเข้าเป็น “องค์ประกอบที่ดี
ของบ้าน (Good houses parts)” อาทิเช่น การออกแบบ
ห้องเก็บของใต้บันได การให้มีห้องเก็บอาหารแห้งในครัว
การเตรียม ห้องโถงหลังบ้าน (Mudroom) ชั้นวางของใน
ห้องซักรีด มุมระเบียงส่วนตัวสำ�หรับตากผ้า มุมพักผ่อน
เฉลี ย งรอบบ้ า น รู ป ทรงหลั ง คาและรายละเอี ย ดตกแต่ ง
แม้กระทั่งรูปแบบของบานประตู - หน้าต่างที่เรียบร้อยสวยงาม
ล้วนสะท้อนถึงระดับของความเป็นบ้านที่ดี

• บุ ค ลิ ก บ้ า น (Character) ที่ จ ะ
สะท้อนวิถีชีวิตและบ่งบอกความ
เป็นตัวตนของผู้ครอบครอง
• ความสะดวกสบาย (Comfort)
ที่ ใ ห้ ความสุ ข ความสุ น ทรี ย ภาพ
จากการตอบสนองการใช้ ส อย
ได้อย่างลงตัวไม่ติดขัด
• ความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม (Harmony) ที่หล่อหลอม
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และความสามารถเชื่อม
บรรยากาศจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสู่ตัวบ้าน
• วัสดุคุณภาพ (Quality Materials) ที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมลงตัว สวยงามและคงทน แม้วันเวลา
จะผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่น
บุคลิกบ้าน (Character)
บ้านที่มีบุคลิกจะดึงดูดความน่าสนใจ และสะท้อนความ
พึ ง พอใจให้ ทุ ก คนที่ ไ ด้ เ ห็ น หรื อ สั ม ผั ส ในขณะเดี ย วกั น
ยังสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของผู้ครอบครองว่ามีความ
เป็นตัวตนเช่นใด ไม่มีสูตรสำ�เร็จตายตัวของการสร้างบุคลิก
ให้กับตัวบ้านเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะต้องการให้ดูหนักแน่น
น่าเกรงขามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก อ่อนน้อมถ่อมตน
แบบกลมกลื น ธรรมชาติ แ บบสถาปั ต ยกรรมตะวั น ออก
เพรียวบางทันสมัย หรืออนุรักษ์นิยมด้วยรายละเอียดตกแต่ง
ซึ่งขึ้นอยู่กับความหลงใหลหรือความชื่นชอบของผู้ครอบครอง
เป็ น สำ�คั ญ แต่ อ ย่ า งน้ อ ยบ้ า นที่ มี บุ ค ลิ ก ย่ อ มสร้ า งความ
แตกต่างได้อย่างโดดเด่นจากบ้านธรรมดาทั่วๆ ไป ปัจจัย
ขั้นต้นที่ควรพิจารณาดังนี้
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รูปร่างบ้าน (Discovering the shapes) นับเป็นพื้นฐาน
ของการสร้างบุคลิกบ้าน ไม่ว่าจะท�ำรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม
ที่คุ้นตาหรือรูปทรงอิสระอ่อนช้อย ทั้งนี้ในการสร้างรูปทรง
ประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือ การจัดวางผังห้อง จ�ำนวนชั้น
หรือความสูง และรูปทรงของหลังคา การจัดวางต�ำแหน่งห้อง
ก่อให้เกิดมิติและรูปทรงของอาคารขึ้น และในขณะเดียวกัน
ยังสามารถสร้างรูปทรงเสริมเล็กๆ น้อยๆ รอบอาคาร เช่น
เฉลียง ระเบียงหรือแนวร่นของผนังที่ท�ำให้เกิดเป็นจุดสนใจ
รอบๆ อาคารขึ้นได้ ในขณะเดียวกันรูปทรงหลังคาจะเป็นตัว
บ่งบอกวัฒนธรรมและภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้นๆ หลังคา
ทรงแหลมสูงสามารถดึงจุดสนใจได้ดีที่สามารถระบายหิมะ
ลงจากหลังคาได้เร็ว ในขณะที่หลังคาทรงจั่วหรือปั้นหยา
จะระบายน�้ำฝนได้ดีกว่าและให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
และดูมั่นคงแก่บ้านนั้นๆ ส่วนหลังคาทรงแบนราบแสดงถึง
ความเป็นตัวตนง่ายๆ สบายๆ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่ง
แวดล้อมเป็นต้น
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รูปแบบของช่องเปิด (The style of openings) ช่องเปิด
ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูท�ำหน้าที่น�ำแสงสว่างเข้าสู่
ตัวบ้านและเป็นช่องให้อากาศถ่ายเทระหว่างภายในและ
ภายนอก ขนาด รูปแบบ และจังหวะของการวางช่องเปิดมีผล
อย่างมากต่อรูปร่างหน้าตา เมื่อดูภาพรวมจากภายนอกและ
จะต้องสัมพันธ์กับรูปแบบของบ้านในแต่ละแบบ (Style)
การก� ำ หนดขนาดและจั ดวางในจั ง หวะที่ ผิ ด จะลดคุ ณ ค่ า
ของบ้านนั้นลงได้
ส่วนตกแต่งภายนอกอาคาร (Exterior Detail) การตกแต่ง
ที่สร้างมิติ ส่วนเว้า ส่วนยื่น รูปทรงภายนอกอาคาร เช่น
การตกแต่งเสาลอยบริเวณเฉลียงทางเข้าหน้าบ้านเพื่อเน้น
ความโอ่อ่าเชื้อเชิญ การเสริมความหนาผนังบริเวณขอบ
หน้าต่าง - ประตู เพื่อสร้างมิติความอบอุ่นปลอดภัย การท�ำ
ระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุม (Portico) เฉลียงมีหลังคา
ปกคลุม (Porch) หรือระเบียงที่ยื่นจากผนัง (Balcony)
ระแนงไม้โปร่งบนแท่งเสาหินเหนือเฉลียงหลังบ้านตลอดจน
การออกแบบให้มีหน้าต่างที่ยื่นออกจากหลังคา (Dormer)
เหล่านี้ล้วนสร้างความแตกต่างและเป็นจุดสนใจที่มีผลต่อ
บุคลิกบ้านได้อย่างเด่นชัด

ความสะดวกสบาย (Comfort)
บ้ า นที่ อ อกแบบได้ ต รงกั บ วิ ถี การใช้ ชี วิ ต จะอยู่ อาศั ย
ได้อย่างสะดวกสบาย บ้านที่อยู่สบายไม่จำ�เป็นต้องใหญ่
หรือมีทุกอย่างครบถ้วน ความสะดวกสบายเกิดจากการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้สอยที่ไม่ขัดกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะตัวผู้อยู่อาศัยเอง มิใช่ยึดติด
หรือลุ่มหลงกับงานตกแต่งที่มีราคาแพงมากเกินไป ปัจจัย
ความสะดวกสบายพิจารณาได้ดังนี้

ความพร้อมใช้งาน (A place for everything) จะเป็น
ความสุขอย่างมากหากอยู่ในกิจกรรมใดๆ กิจกรรมหนึ่งแล้ว
มีความพร้อมที่จะหยิบฉวยหรือหาอะไรก็ตามที่ต้องการใช้
ในขณะนั้นได้ทันที โดยไม่ต้องไปเดินหาสิ่งที่ต้องการในอีก
ที่หนึ่ง การใช้มุมที่เหลือของห้องหรือแนวผนังใดผนังหนึ่ง
สร้างตู้ Build in เพื่อเก็บของสัมภาระสำ�หรับกิจกรรมที่
จะต้องใช้ในห้องนั้นๆ จะเป็นสร้างความสะดวกอย่างเต็มที่
ไม่ต้องหงุดหงิดจากการเดินทางหาสิ่งของที่ต้องการ แต่ทั้งนี้
มีปัจจัยที่ควรคำ�นึงถึงในการออกแบบคือ แบบตู้หรือชั้นวาง
ของที่ลงตัว การใช้วัสดุที่ดี การจัดวางในตำ�แหน่งที่เหมาะสม
และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง

ความสะดวกจากการสัญจร
The best way in, out

มุมตกแต่งพิเศษ (Making the most interior) บ้านจะมี
จุดที่น่าสนใจมากขึ้นจากการออกแบบมีพื้นที่หรือมุมพิเศษ
ที่ทุกคนในครอบครัวมาร่วมสนุกสันทนาการร่วมกัน ห้อง
ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นส่วนตัว ห้องรับแขกที่โปร่งโล่งสบาย
ห้องอาหารที่เปิดมุมมองสู่สวนสวยภายนอก เก้าอี้ริมหน้าต่าง
ที่คุ้นเคยเหมาะสำ�หรับนั่งฝันกลางวัน และมุมสวนหลังบ้าน
ความพร้อมใช้งาน
ที่เหมาะกับการนั่งพักผ่อนยามบ่าย หรือมุมอ่านหนังสือที่
A place for everything
เรียบสงบพร้อมตู้หนังสือ Built in ที่ฝังอยู่ในเวิ้งผนังด้าน
หนึ่งริมหน้าต่างเหล่านี้ จะสร้างความประทับใจให้จดจำ�แม้
เวลาจะผ่านไปนานเท่านาน หรือการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความทรงจำ� (Theatrical Moves) เช่น การตกแต่งห้อง
เพดานสู ง ลู่ ตามความลาดชั น ของหลั ง คาจั่ ว พร้ อ มการ
มุมตกแต่งพิเศษ
Making the most interior
ตกแต่งโคมไฟการเปิดช่องแสงห้องใต้หลังคา การทำ�บันได
เป็นบันไดโค้งเวียน ตลอดจนการออกแบบหน้าต่างภายใน
(interior window) ที่เปิดทะลุระหว่างห้องภายในบ้านที่ยังคง
แยกสัดส่วนการใช้งาน แต่สามารถสร้างบรรยากาศที่ต่อ
ความสะดวกจากการสัญจร (The best way in, out) เนื่องของกิจกรรม
ออกแบบทางการสัญจรที่ลื่นไหลต่อเนื่องนับเป็นสิ่งสำ�คัญ
ลำ�ดับต้นๆ ในการวางผังการใช้สอย โดยเริ่มจากการเข้า - ออก ความกลมกลืน (Harmony)
ได้อย่างสะดวก ทางเข้าที่เชิญชวนต้อนรับผู้มาเยือน เส้นทาง
ที่ ดิ น ที่ จ ะปลู ก สร้ า งบ้ า นสั ก หนึ่ ง หลั ง มั ก จะมี มุ ม มอง
การเดินที่ไม่วกวนติดขัด เส้นทางที่สามารถเดินต่อเนื่องจาก
กิ จ กรรมหนึ่ ง ไปอี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง อย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปตามทำ�เลที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง
จากส่ ว นที่ เ ป็ น ส่ ว นกลางจนไปสู่ ส่ ว นที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว ที่ สุ ด ทางธรรมชาติ เช่ น ภู เ ขา ทุ่ ง หญ้ า ทะเล หรื อ ภู มิ ทั ศ น์
แบบเมือง แต่ทุกทำ�เลอย่างน้อยจะมีจุดที่ดีที่สุดที่สามารถจะ
โถงบันไดที่กว้างและทางเดินภายในที่ดูโปร่งสบาย
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เปิดมุมมองและวางตำ�แหน่งห้องที่สำ�คัญ เพื่อสร้างคุณค่า
จากมุมที่น่าสนใจนั้น การออกแบบบ้านที่ดีนอกจากจำ�เป็น
ต้ อ งคำ�นึ ง ถึ ง การวางตั ว บ้ า นต้ อ งตามหลั ก ภู มิ ป ระเทศ
(Geographic) และความกลมกลืนต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อม
รอบด้าน การเปิดมุมมองที่เหมาะสมสู่จุดสนใจภายนอก
เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อมุมมองถูกบดบังหรือละเลย
เมื่อแสงธรรมชาติไม่สามารถเข้าสู่ภายในบ้านอย่างพอเพียง
เมื่อทิศทางลมไม่สามารถไหลผ่านมายังตัวบ้านหรือเมื่อการ
สัญจรระหว่างภายในและภายนอกตัวบ้านไม่ไหลรื่นต่อเนื่อง
บ้านก็จะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นอย่างเต็มที่

01

การเปิดมุมมอง
สู่ภายนอก
Taking the view

การใช้วัสดุธรรมชาติ
The nature of meterial

03

มุมพักผ่อนภายนอก
The place for outdoor

บ้านกับระดับดิน
Meeting the land
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การเปิดมุมมองสู่ภายนอก (Taking the view) นับเป็น
สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่บริเวณนั้นอันจะ
ส่งผลต่อความรู้สึก และอารมณ์แห่งความสุนทรียภาพต่อ
ผู้ใช้ภายในห้อง มุมมองที่ดีอาจไม่จ�ำเป็นต้องเป็นธรรมชาติ
ที่สวยงาม แต่อาจเป็นมุมมองที่สัมผัสแล้วรู้สึกสบาย ก่อเกิด
จินตนาการต่อเนื่องที่กว้างไกลไม่ว่าเป็นภูมิทัศน์ของเมือง
เส้นขอบฟ้าของตึกระฟ้าหรืออาจเป็นจุดสนใจที่เราสร้างขึ้น
เช่น มุมน�้ำพุ สวนหย่อม รูปปั้น และรูปภาพ เป็นต้น
ต�ำแหน่ง ขนาด และรูปแบบของช่องเปิดมีส่วนให้ความรู้สึก
ที่แตกต่างกัน ช่องเปิดสี่เหลี่ยมและกว้างให้มุมมองที่เป็น
อิสระสงบนิ่ง ในขณะที่ช่วงเปิดแบบโค้งหรือกลมให้อารมณ์
ที่อ่อนไหว และเน้นความน่าสนใจของทิวทัศน์ภายนอก
การใช้วัสดุธรรมชาติ (The nature of meterial) วัสดุ
ตกแต่ ง ผนั ง และเสาภายนอกอาคารตลอดจนชนิ ด ของ
กระเบื้องหลังคา นอกจากจะทำ�บ้านดูสวยงาม หนักแน่น
ดูมีเรื่องราวน่าค้นหาแล้วยังสะท้อนความผสมผสานกลมกลืน
กับธรรมชาติและภูมิทัศน์รอบบ้าน ในขณะเดียวกันอาจสามารถ
สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นของการอยู่อาศัยได้อีกด้วย วัสดุที่ใช้
อาจเป็นไม้ หินตกแต่งธรรมชาติ อิฐ หรือดินเผาที่สามารถ
สร้างความรู้สึกสงบนิ่งและอ่อนโยนต่อธรรมชาติ
มุมพักผ่อนภายนอก (The place for outdoor) มุมพักผ่อน
ภายนอกนับเป็นองค์ประกอบที่จะเติมเต็มการพักผ่อนที่
สมบูรณ์ ให้กับชีวิต เฉลียงและระเบียงตลอดลานกิจกรรม
ภายนอก (Decking) ไม่ว่าจะเล็กเพียงสามารถวางเก้าอี้นั่งเล่น
ได้สัก 2 ตัว หรือระเบียงกว้างที่สามารถจัดงานปาร์ตี้รองรับ
คนได้มากกว่า 10 คน ล้วนให้กลิ่นไอของความผ่อนคลาย
สบายๆ แบบเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของ
ธรรมชาติรอบบ้าน เฉลียงที่มีหลังคาปกคลุมที่ถูกออกแบบ
จัดวางในตำ�แหน่งที่เหมาะสมเปิดมุมมองสู่ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และรับสายลมแสงแดดยามเช้าที่พัดผ่านเฉลียงเข้าสู่ตัวบ้าน
ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนระเบียงที่ไร้สิ่งกีดขวางทางสายตา
ที่เปิดมุมมองกว้างออกไปในท้องฟ้าจะก่อให้เกิดบรรยากาศ
แห่งความสุนทรียภาพที่ชวนหลงใหลและเติมคุณค่าให้กับ
ตัวบ้านอย่างเต็มที่

บ้ า นกั บ ระดั บ ดิ น (Meeting the land) หลายคน
มักละเลยรายละเอียดของการออกแบบจุดเชื่อมต่อระดับ
ระหว่ า งตั ว บ้ า นและเฉลี ย งบ้ า นกั บ ระดั บ พื้ น ดิ น รอบบ้ า น
การออกแบบขั้นต่างระดับ บันไดเฉลียงและการจัดสวนไม้
ประดับล้วนสร้างความสัมพันธ์ และผ่องถ่ายความต่อเนื่อง
ของความสูงของพื้นที่ใช้สอยที่อยู่ต่างระดับกับพื้นดินรอบบ้าน
นอกจากจะช่วยเน้นให้ตัวบ้านดู โดดเด่น จังหวะของการ
ลดหลั่นและวัสดุที่แตกต่างกัน ยังสร้างบรรยากาศและส่งผ่าน
อารมณ์ความรู้สึกจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง และ
ยังช่วยสร้างความกลมกลืนระหว่างตัวบ้านกับผืนดิน เช่น
การจบจุดต่อเนื่องระหว่างบ้านและพื้นดินด้วย เฉลียงไม้
ขั้นบันไดหินธรรมชาติ และไม้พุ่มจะหลอมความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและบริเวณรอบบ้านเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว
วัสดุคุณภาพ (Quality Material)
บ้ า นที่ ดี มี คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง บ้ า นที่ มี ร าคาแพง
ความเรียบร้อยสวยงาม ความลงตัว และความคงทนต่อ
การใช้งานต่างหากถือเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เพราะบ้านเป็น
ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า สู ง และมี อายุ การใช้ ง านค่ อ นข้ า งนาน
บางครั้งในหนึ่งช่วงชีวิตอาจมีโอกาสสร้างบ้านได้เพียงครั้งเดียว
ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจำ�เป็น
โดยทั่วไปการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมควรพิจารณาจาก
ความเหมาะสมจากการใช้งานและอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ใช้เป็นที่ตั้ง วัสดุไม้ หิน โลหะ กระเบื้อง คอนกรีต ล้วนมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน หินเป็นวัสดุที่คงทนให้อารมณ์ที่
หนักแน่น ขัดเงาแล้วให้ความรู้สึกหรูหรา ไม้ให้ความรู้สึกที่
ผ่อนคลาย อบอุ่นอ่อนโยนต่อการสัมผัส ในขณะที่โลหะให้
ความรู้สึกกะทัดรัด คล่องตัว เบา และดูร่วมสมัย
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การใช้วัสดุพื้นผิวที่มีคุณภาพ (Floor Finishing) วัสดุ
ที่ นำ�มาทำ�ผิ ว พื้ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บรรยากาศภายในห้ อ งที่
แตกต่างกัน สี ความเรียบเนียนของผิววัสดุ ความมันวาวมี
ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทันทีที่ได้สัมผัส พื้นหินและกระเบื้อง
เน้นการใช้งานที่สมบุกสมบันทนทาน แต่ต่างที่ความหรูหรา
และความเป็นธรรมชาติ จึงเหมาะใช้บริเวณพื้นชั้นล่างส่วน
สาธารณะ ในขณะที่พื้นไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน สงบ
และความเป็นกันเอง จึงมักใช้ในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องนอน
ห้องพระ ไม้เนื้อแข็งเหมาะกับการปูพื้น ในขณะที่ไม้เนื้ออ่อน
เหมาะกับการกรุผนังหรือทำ�เฟอร์นิเจอร์ สีพื้นที่อ่อนจะให้
ความรู้สึกโปร่งเบาและดูกว้างกว่าพื้นสีเข้ม ผิวสัมผัสเรียบ
มันวาวเหมาะใช้สำ�หรับพื้นที่ภายในมากกว่าภายนอก
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การใช้วัสดุกรุผิวผนัง (Special Surface) นอกเหนือจาก
ความจ�ำเป็นในการปูผิวผนังด้วยกระเบื้องหรือหินตามการ
ใช้งานในส่วนห้องน�้ำหรือห้องครัวแล้ว การเลือกใช้วัสดุ
ปูผิวผนังในพื้นที่ส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกตามต�ำแหน่ง
ที่เหมาะสมยังช่วยสร้างจุดสนใจ ความสวยงาม และเพิ่มคุณค่า
ให้กับบ้านหลังนั้น ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความกระด้าง
ของตัวบ้านลงด้วยความเป็นธรรมชาติ เช่น ผนังหินธรรมชาติ
ผิวหยาบบริเวณเสาหรือฐานบ้าน ท�ำให้ตัวบ้านดูขรึมหนักแน่น
มั่นคง ในขณะเดียวกันแผงตกแต่งไม้ช่วยลดการดูดซับ
ความร้อนของผนังก่ออิฐและท�ำให้บ้านดูอ่อนโยนสวยงาม
รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ย (The detail that count)
รายละเอียดปลีกย่อยที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตานับเป็นปัจจัย
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของบ้านที่ดี
การใช้คอนกรีตหรือปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ ความเรียบร้อย
ของงานฉาบผิวผนัง แนวดิ่ง ฉาก ของเหลี่ยมผนัง แนวระดับ
ของผนั ง ต่ อ ฝ้ า เพดาน ความเรี ย บเนี ย นของฝ้ า เพดาน
การจบของรอยต่อระหว่างวัสดุปูผิว 2 ชนิด ความพอดีและ
ลงตัวของการติดตั้งชุดประตูและหน้าต่างที่แนบสนิทกับ
แนวผนัง ตลอดอุปกรณ์บานพับ ลูกบิดมือจับที่มีคุณภาพ
แข็งแรงทนทาน การใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน�้ำที่ดีและ
การติดตั้งอุปกรณ์ที่แน่นหนาได้แนวได้ระดับ ตลอดจนความ
เรียบร้อยของการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า สวิทซ์และปลั๊กเหล่านี้
เป็นต้น ล้วนเป็นตัวที่จะยกระดับของงานที่ดีมีคุณภาพ
งานสีและผิวสัมผัส (The finishing touch) นอกเหนือจาก
การเอาใจใส่ในรายละเอียดผนัง พื้น และการติดตั้งอุปกรณ์
ประตูหน้าต่าง สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรละเลยคืองานทำ�สีและ
งานจบสี ผิ ว บานประตู โดยเฉพาะประตู ห น้ า บ้ า น โดย
ความเป็นจริงเราได้สัมผัสคุณค่าของบานประตู ซึ่งเป็นส่วนที่
เชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆ และใช้งานมากและบ่อยที่สุดในบ้าน
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บานประตูที่ดีและสวยงามไม่จำ�เป็นต้องมีราคาแพง แต่อยู่ที่
คุณภาพของวัสดุที่ ใช้ทำ�ตัวบาน อุปกรณ์ติดตั้งบานและ
สีผิวสัมผัส บานประตูที่ดีมีขนาดและความหนาที่เหมาะสม
ไม้ที่ใช้ควรเป็นไม้เนื้อแข็ง การทำ�สีผิวบานต้องเรียบเนียน
และใช้สีที่มีคุณภาพคงทนต่อการขูดขัดและแรงกระแทก
อาจเป็นสีย้อมไม้แบบธรรมชาติหรือทำ�สีเคลือบพ่น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ความชอบ สไตล์ และบรรยากาศการตกแต่งภายในห้อง
รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวเสริมความสมบูรณ์แบบที่คุณ
จะพอใจทุกครั้งที่ได้สัมผัส
บ้านที่ดีไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัว แต่เกิดจากการ
คัดสรร กลั่นกรอง และพิถีพิถันในรายละเอียด ทั้งนี้
ขึ้ น อยู ่ ค วามชั ด เจนในความต้ อ งการ วิ สั ย ทั ศ น์
ความเชื่ อ และความปรารถนาของผู ้ ค รอบครอง
การคั ด สรรผู ้ อ อกแบบที่ ดี แ ละค�ำนึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทาง
กายภาพแวดล้อม มีส่วนช่วยในการหล่อหลอมผลงาน
คุ ณ ภาพ การจะครอบครองบ้ า นที่ ดี สั ก หนึ่ ง หลั ง
เจ้าของบ้านต้องให้เวลาศึกษา และให้ความส�ำคัญ
เพื่อที่บ้านในฝันสามารถสะท้อนและรองรับวิถีการใช้
ชี วิ ต (Lifestyle) ที่ จ ะสะท้ อ นความสุ น ทรี ย ภาพ
(Aestheticness) ของตนเองได้อย่างเต็มที่

