
บ้าน คือพื้นที่ที่อบอวลด้วยความรักและเสียงหัวเราะ

Home is a space filled with love and laughter
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• ส่องเทรนด์สร้างบ้าน Nordic Style พร้อมเทคนิคการสร้างให้อยู่อาศัยได้ระยะยาว
• 5 แนวทางการจัดบ้านแบบ Multifunction Space ให้บ้านยุคใหม่พร้อมรับการใช้งาน
• รวมนวัตกรรมวัสดุสร้างบ้านปี 2022 ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยระยะยาว
• ถมที่ดินอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย?
• รู้ก่อนสร้าง! 5 ข้อดีการออกแบบและสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานสูง



เอกลักษณ์ของบา้น Nordic Style

บ้านสไตล์นอร์ดิก เป็นรูปแบบบ้านท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

สถาปัตยกรรมของยุโรปตอนเหนือ แถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 

โดยประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มนอร์ดิก ได้แก่ สวีเดน ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์

นอร์เวย์ เดนมาร์ก และเกาะกรีนแลนด์ ซ่ึงให้ความอบอุ่น เรียบง่าย 

เน้นความโปร่งโล่งท่ีมีดีไซน์สวย ใกล้ชิดธรรมชาติ ชวนผ่อนคลาย  

โดยเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดมองแล้วรู้ว่าเป็นบ้านสไตล์ Nordic คือ

รูปทรงของบ้านท่ีเป็นสามเหล่ียมทรงสูง 

บ้านโปร่งโล่ง เข้าถึงความเป็นธรรมชาติ

เน้นการใช้โทนสีท่ีเลียนแบบธรรมชาติ โทนสีสว่าง และสีขาว

เป็นหลัก แล้วแต่งแต้มด้วยสีเอิร์ธโทน และสีพาสเทลอ่อนๆ

การออกแบบจะเน้นฟังก์ชันการใช้งานท่ีมีความเรียบง่ายไม่

ซับซ้อน มีการตัดทอนส่ิงท่ีไม่จ าเป็นออก 

ใช้กระจกตกแต่งช่วยเพิ่มแสงสว่างและความโปร่งโล่ง

HBA
MAGAZINE 01

ในช่วงไม่กี่ปีนี้หนึ่งในสไตล์บ้านที่โดดเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ บ้านสไตล์นอร์ดิก ที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีเส้น
สายนุ่มนวล ผสมผสานความมินิมอลเรียบง่ายกับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัว และในด้านฟังก์ชันของบ้านยังออกแบบโดยค านึงถึง
การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ และด้วยความที่บ้าน Nordic Style มีต้นแบบจากประเทศแถบสแกนดิเนเวีย จึงเกิดข้อกังวล
ขึ้นมาหากจะตัดสินใจสร้างบนพื้นดินที่ประเทศไทย วันนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะพามาส่องเทรนด์บ้าน Nordic Style พร้อม
เทคนิคการสร้างให้อยู่อาศัยได้ในระยะยาว



เทคนิคการสร้างบ้าน Nordic ให้อยู่อาศัยได้ระยะยาว

ส าหรับการสร้างบ้านสไตล์ Nordic ในประเทศไทยซ่ึงมีสภาพ

ภูมิอากาศค่อนข้างแตกต่างจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียน้ัน 

สามารถท าได้แต่ต้องมีการวางแผน ประยุกต์ ปรับแต่งให้เข้ากับ

เมืองไทยเมืองร้อน ดังนี้

1. จัดวางแบบแปลนและทิศทางบ้านลดร้อน

ด้วยเอกลักษณ์เด่นเร่ืองหลังคาทรงจ่ัวไร้ชายคา และการใช้กระจก

เพิ่มความโปร่งโล่งเป็นจ านวนมาก เม่ือมาอยู่เมืองร้อนอย่าง

ประเทศไทย ท าให้อดหว่ันใจเร่ืองความร้อนไม่ได้

ดังน้ันจึงต้องแก้ไขด้วยการออกแบบ โดยเลือกจัดวางทิศทางห้อง

แต่ละห้องให้เหมาะกับทิศทางแสงแดด ห้องท่ีไม่เน้นช่องเปิดมาก

ให้ไว้ฝ่ังทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนห้องท่ีมีช่องกระจกบานใหญ่

เลือกไว้ทางทิศเหนือ หรือออกแบบอาคารลักษณะเว้าเข้าไปเพื่อให้

จุดเว้าเป็นชายคาโดยอัตโนมัติ

2. ใช้วัสดุช่วยลดความร้อน

วัสดุมีส่วนส าคัญมากในการปกป้องบ้านจากความร้อน โดย

ผสมผสานวัสดุกันความร้อนกับเทคนิคการก่อสร้างเพื่ อให้ได้

ประสิทธภิาพสูงสุด ดังนี้

การเลือกท าผนังอิฐ 2 ช้ัน เพื่ อลดการสะสมความร้อนและ

ระบายความร้อนได้ดีขึ้น

เลือกวัสดุมุงหลังคาท่ีมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน พร้อมติดต้ัง

แผ่นสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

โดยเฉพาะจุดท่ีต้องการท าฝ้าสูงโปร่งตามแนวจ่ัวจะต้องเพิ่ม

คุณสมบัติกันเป็นพิเศษ 

ปลูกต้นไม้ แต่งสวน และสร้างพื้นท่ีสเีขียวภายในบริเวณบ้าน 

เพื่อช่วยให้บ้านดูมีชีวิตชีวา และลดอุณหภูมิร้อนทางสายตาได้

เป็นอย่างดี

3. ร่นผนังป้องกันฝนสาดและผนังช้ืน

เสน่ห์ของบ้านสไตล์ Nordic คือเส้นสายของหลังคาแบบไร้ชายคา 

หากมีกันสาดก็ไม่ใช่บ้าน Nordic แท้ๆ แต่ด้วยประเทศไทยร้อนช้ืน

มีฝนชุก ดังน้ันควรออกแบบรับมือกับความช้ืนบนผนังและฝนสาด

ไว้ต้ังแต่ต้นด้วยการร่นผนังเว้าเข้าไป เพื่อให้หลังคาและกรอบบ้าน

ท าหน้าท่ีเป็นกันสาดไปในตัว ส าหรับในส่วนของหน้าต่าง ประตูฝ่ัง

ท่ีไม่มีชายคา ให้เลือกหน้าบานท่ีเป็นขอบอะลูมิเนียมหรือไวนิลท่ี

สามารถป้องกันน้าร่ัว น้าซึมเข้าภายในตัวบ้านได้ดีกว่าวัสดุไม้

ในส่วนของผนังช้ืนเราสามารถป้องกันได้ด้วยการทาสีท่ีมีคุณสมบัติ

ป้องกันความช้ืน ป้องกันเช้ือรา

4. มุงหลังคากันร่ัวซึม

แม้ว่าบ้านสไตล์ Nordic จะมีจ่ัวสูงแต่ก็อาจเกิดปัญหาร่ัวซึมบน

หลังคาได้หากขาดการระมัดระวังในข้ันตอนการมุงหลังคา ดังน้ัน

เพื่ อป้องกันปัญหาน้ีต้ังแต่ต้นควรออกแบบความลาดเอียงของ

หลังคาให้เหมาะสม เช่น ควรให้หลังคาท ามุม 40 องศา เพื่อให้

น้าฝนไหลลงด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่เกิดน้าขัง

บริเวณหลังคาจนเกิดการร่ัวซึมได้ง่าย นอกจากน้ีโครงหลังคาท่ีสูง

ยังช่วยให้ภายในตัวบ้านโปร่งโล่ง อากาศร้อนลอยตัวข้ึนสู่ท่ีสูงได้ดี 

หากเสริมช่องระบายอากาศเพิ่มจะเอ้ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก 

ภายในบ้านอยู่เย็นสบายตลอดเวลา

แม้บ้านสไตล์นอร์ดิกจะมีปัญหาเร่ืองความร้อนและฝนสาดอยู่บ้าง 

แต่ถ้าออกแบบให้เหมาะสมก็หมดกังวลเร่ืองร่ัวซึม และด้วยจุดเด่น

หลังคาบ้านสไตล์ Modern Barn ท่ีมีเอกลักษณ์เด่นชัด การสร้าง

บ้าน Nordic Style จึงต้องอาศัยบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความ

เช่ียวชาญมีประสบการณ์ในงานหลังคาโดยเฉพาะ เพื่ อให้งาน

หลังคาจบ สวย ไร้ปัญหาร่ัวซึมให้ต้องตามแก้ไขในภายหลัง
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5 แนวทางการจัดบ้านแบบ Multifunction Space ให้บ้าน

ยุคใหม่พร้อมรับการใช้งาน

1. จัดวางแปลนแบบ Multifunction Space ให้ดูน่าอยู่อาศัย

เจ้าของบ้านท่ีก าลังจะสร้างบ้าน สามารถปรึกษาสถาปนิกเพื่อออก

แปลนบ้านให้ลงตัว โดยเน้นไปท่ีความโปร่งโล่ง หรือท่ีเรียกกันว่า

แบบ Open Plan Living ซ่ึงจะช่วยให้บ้านน่าอยู่ ดูไม่อึดอัด และ

สามารถปรับเปล่ียนการใช้งานได้ง่าย ลดการสร้างก าแพง จะช่วย

ให้พื้นท่ีมีความยืดหยุ่น รองรับการใช้งานได้หลากหลายในอนาคต

2. ปรับมุมโต๊ะทานอาหารเป็นโต๊ะอเนกประสงค์

อีกหน่ึงมุมอเนกประสงค์สุดฮิตคือ มุมโต๊ะอาหาร ซ่ึงมักจะมีการ

ควบรวมหรือเช่ือมต่อกับพื้นท่ีในส่วนของห้องน่ังเล่นไปด้วย ดังน้ัน

จึงสามารถปรับโต๊ะอาหารธรรมดาให้กลายเป็นโต๊ะอาหาร

อเนกประสงค์ ท่ีท้ังสามารถน่ังเล่นพักผ่อน ดูทีวีและรับประทาน

อาหารหรือท างานได้ เรียกว่าครบครันเลยทีเดียว

3. ใช้ฉากก้ันห้องแทนการก่อผนังก้ันแบ่งแยกสัดส่วน

การเลือกใช้ฉากก้ันแทนการก่อผนังแยกเป็นสัดส่วนแบบห้องใคร

ห้องมัน จะช่วยให้บ้านมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานมากกว่า 

ปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วง ไม่ต้องทุบๆ ร้ือๆ ให้

เส่ียงมีปัญหากับโครงสร้าง ปัจจุบันฉากก้ันห้องมีหลายแบบให้

เลือกใช้ บางแบบยังเป็นการเสริมความสวยงามให้กับห้องอีกด้วย
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Multifunction Space เป็นการจัดบ้านที่เน้นการใช้งานได้อย่างหลากหลายในพื้นที่จุดเดียว หรือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ 
สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ใช้งานตามความเหมาะสม ซ่ึงเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่หลายๆ คนต้องสลับท างานที่บ้าน หรือ 
Work from Home กันยาวๆ จึงต้องดัดแปลงพื้นที่ของบ้านใช้เป็น Working Space อาจจะเป็นห้องนั่งเล่น หรือโต๊ะกินข้าว ดังนั้น
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงได้สรุป 5 แนวทางเด่นๆ ในการจัดบ้านแบบ Multifunction Space เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดบ้านรับปี 
2022 พร้อมตอบรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal ไปพร้อมๆ กันค่ะ
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4. เพิ่มโซนจัดเก็บของใช้บนผนังด้วย Built in

บ้านหลังเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมกับของ

เพิ่มข้ึนตามไปด้วย ดังน้ันเม่ือเราเพิ่มขนาดพื้นท่ีบ้านไม่ได้ เราก็

ต้องเพิ่มโซนจัดเก็บของแทน ซ่ึงการท า Built in ท่ีผนังห้องต่างๆ 

เป็นแนวทางท่ีจะช่วยเพิ่มพื้ นท่ีจัดเก็บของและวางของได้ตาม

ต้องการ สามารถออกแบบให้เป็นพื้นท่ีท างานก็ได้ และการท า

Built in ยังสามารถออกแบบให้เข้ามุมบ้านได้ ไม่เกะกะ และสร้าง

ความสวยงามให้กับบ้านไปพร้อมกัน 

5. เลือกเฟอร์นิเจอร์ Multifunction

เฟอร์นิเจอร์ Multifunction ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับคนท่ี

ต้องการประหยัดพื้นท่ีใช้สอยในบ้าน เพราะเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ได้

ซ่อนการใช้งานอ่ืนๆ ไว้ภายใน เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน แม้ว่า

เฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชันจะมีราคาท่ีค่อนข้างสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์

ปกติท่ัวไป

แต่หากมองในแง่ของความคุ้มค่าเร่ืองการประหยัดพื้นท่ีใช้สอย 

ฟังก์ชันการใช้งานท่ีหลากหลาย และงบประมาณเม่ือเปรียบเทียบ

กับการซ้ือเฟอร์นิเจอร์หลายๆ ตัว เฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชัน ถือได้

ว่ าคุ้ ม ค่า ต่อการใ ช้ งานมากทีเ ดียว  ตัวอ ย่าง เฟอ ร์นิ เจอ ร์ 

Multifunction ได้แก่

โซฟาเบด เป็นโซฟานั่งเล่นและสามารถปรับเปล่ียนเป็นเตียง

นอนได้ในกรณีท่ีมีแขกมาพักเพิ่มเติม หรือเหมาะกับห้องท่ีมี

พื้นท่ีจ ากัดไม่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ช้ินใหญ่ๆ ได้หลายช้ิน

ตู้วางรองเท้า มีฟังก์ชันหลักเพื่อจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบ 

และใช้เป็นเก้าอ้ีนั่งพักผ่อนบริเวณด้านหน้าบ้านได้ 

เตียงนอนพร้อมล้ินชักเก็บของ สมัยนี้เตียงนอนมักจะมีฟังก์ชัน

เสริมอย่างล้ินชักจัดเก็บด้านข้าง และใต้เตียง ส าหรับใช้เก็บผ้าปู

ท่ีนอน ปลอกหมอน เพื่ อให้พื้นท่ีใต้เตียงไม่เสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์

ช้ันวางของพร้อมโต๊ะท างานพับเก็บได้ อีกหน่ึงเฟอร์นิเจอร์ 

Multifunction ท่ี ถูกใจส าหรับห้อง ท่ีพื้ น ท่ีน้อย หรือห้อง

อเนกประสงค์ ท่ี ต้องการการปรับเปล่ียนการใ ช้งานได้

หลากหลาย เพราะหากไม่ใช้โต๊ะท างานก็สามารถกับเก็บแนบ

กับตู้หรือผนัง คืนพื้นท่ีโล่งให้กับบ้านได้

ช้ันวางทีวีอเนกประสงค์ ห้องน่ังเล่นมักจะมาพร้อมช้ันวางทีวี

ท่ีพ่วงด้วยช้ันจัดเก็บของไปในตัว จึงจัดได้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์

แต่งบ้านแบบอเนกประสงค์ ท่ีสามารถเก็บของได้อย่าง

หลากหลาย อีกท้ังยังสามารถวางโชว์ส่ิงของต่างๆ ภายในบ้าน

ได้ รวมถึงสามารถปรับเป็นพ้ืนท่ีโต๊ะท างานได้อีกด้วย ดังน้ัน

พื้นท่ีช้ันวางทีวีจึงเป็นอีกพื้นท่ี Multifunction Space ของบ้าน

ด้วยกระแส  Work from Home และไลฟ์ส ไตล์การท าง าน

ท่ีเปล่ียนไปในโลกออนไลน์  ท าให้ เฟอร์นิ เจอร์ มัลติฟังก์ ชัน

มีหลากหลายแบบให้เลือก แต่ส่ิงส าคัญท่ีต้องค านึงถึงเป็นอันดับ

ต้นๆ ในการเลือกซื้อเลยคือ ความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อ

ผู้ใช้งาน และสามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์การออกแบบตกแต่งบ้าน

ได้อย่างลงตัว

แนวทางท่ีน ามาฝากจะช่วยให้เจ้าของบ้านสนุกกับการจัดตกแต่ง

บ้านรับ New Normal ส าหรับใครท่ีก าลังวางแผนจะสร้างบ้านใหม่ 

ก็น าแนวทางด้านบนไปปรับใช้กันได้ เพราะบ้านหน่ึงหลังมีอายุการ

ใช้งานหลายสิบปี สมาชิกในครอบครัวต่างก็มีการผลัดเปล่ียนปรับ

เพิ่มลด ดังน้ันการวางแผนสร้างบ้านให้เป็นแบบ Multifunction 

จะให้ความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้ง่าย รองรับการอยู่อาศัยใน

อนาคตอย่างแท้จริง
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นวัตกรรมวัสดุสร้างบา้นปี 2022

ปัจจุบันมีโครงการหรือนวัตกรรมหลายอย่างถูกสร้างสรรค์พัฒนา

มาเพื่อกู้โลก อย่างการรีโนเวทอาคารเก่า เพื่อสร้างพื้นท่ีใช้งานใหม่ 

โดยไม่ต้องทุบอาคารเก่าท้ิง แต่เปล่ียนการน าเสนอพื้นท่ีใหม่เพื่อ

ลดการงานก่อสร้าง

1. การก่อสร้างคือการคืนชีพด้วยการรีไซเคิลขยะเป็นวัสดุ

ในงานก่อสร้างต่างๆ แน่นอนว่าจะต้องมีขยะ เช่น ถุงบรรจุภัณฑ์

ต่างๆ ซ่ึงเม่ือน านวัตกรรมเข้ามาเป็นโจทย์ จึงเกิดการน าเศษขณะ

มารีไซเคิลเป็น ถุง ย่าม ไปจนถึงอิฐบล็อก ซ่ึง 90% มีส่วนประกอบ

จากการรีไซเคิลขยะ จากงานก่อสร้างซ่ึงใช้เวลาเพียง 24 ช่ัวโมง ใน

การผลิต และปล่อยคาร์บอนเพียง 1 ใน 10 ของอิฐบล็อกธรรมดา 

โดยมีรูปร่าง น้าหนัก และการใช้งานท่ีเหมือนกัน คุณสมบัติ

แข็งแรงทนทาน สามารถน ามาสร้างอาคารให้อยู่ทนนานหรือผลิต

เฟอร์นิเจอร์ใช้งาน ลดท้ังขยะท้ังต้นทุนการก่อสร้าง

2. การก่อสร้างท่ีลดการสร้างขยะด้วยนวัตกรรม BIM

เพื่อตัดปัญหาวัสดุเกินจากการค านวณ ปัจจุบันสถาปนิก วิศวกร 

น านวัตกรรมท่ีเรียกว่า Building Information Modeling หรือ 

BIM เข้ามาวางแผนการก่อสร้าง ประเมินความเป็นไปได้ของงาน

โครงสร้างและงานระบบ ไปจนถึงสร้างแบบจ าลองเสมือนได้อย่าง

แม่นย า หากแบบก่อสร้างมีการแก้ไข โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะ

ประมวลผลข้อมูลและอัปเดตรายละเอียดส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดย

อัตโนมัติ เจ้าของบ้าน หรือ บริษัทรับสร้างบ้าน จึงสามารถ
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ในโลกธุรกิจยิ่งการแข่งขันไปไกลเท่าไหร่ ผลประโยชน์ย่อมตกอยู่กับผู้บริโภคเท่านั้น การหานวัตกรรมต่างๆ เพื่อมาเป็นจุดขายดึงดูด
ลูกค้าย่อมเป็นทางรอดของในทุกๆ ธุรกิจ งานรับสร้างบ้านก็เช่นกัน ต้องมีการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
อยู่อาศัยและเทคโนโลยีอื่นๆ หากใครที่ก าลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านอยู่ สามารถเก็บเป็นข้อมูลไว้เพื่อพิจารณาวัสดุและ เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมกับบ้านของเราได้
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ค านวณจ านวนวัสดุ ประมาณราคา คุมงบประมาณและระยะเวลา

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ลดต้นทุนและเวลาจากความผิดพลาดด้วย

ฝีมือมนุษย์ รวมถึงลดปริมาณขยะเหลือท้ิง

3. การก่อสร้างฉับไวในรูปแบบโดดเด่นด้วย 3D Printing

ต้องยอมรับว่างานก่อสร้างท่ีส่งมอบไว ย่อมคุมค่าใช้จ่ายท้ังในเร่ือง

ค่าแรง ค่าเก็บรักษาวัสดุ ซ่ึงมีอีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีสามารถตอบ

โจทย์การคุมงบนี้ได้คือ นวัตกรรมท่ีเรียกว่า 3D Printing สถาปนิก

สามารถออกแบบรูปทรงอิสระได้เต็มท่ี โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยเสาคาน

แบบการก่อสร้างท่ัวไป โดยเทคโนโลยีการพมิพ์สามมิติ สามารถข้ึน

รูปวัตถุขนาดเล็ก เช่น เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ โดย

ให้บริการท้ังการข้ึนรูป หรือวิจัยพัฒนาวัตถุดิบเพื่ อการข้ึนรูป 

ส าหรับลูกค้าท่ีมีเคร่ืองพิมพ์สามมิติอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ให้ความ

สนใจสร้างอาคารท่ีมีรูปแบบ Free form ด้วยเทคโนโลยี 3D 

Printing จ านวนมาก ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการลดการใช้ปูน เพื่ อ

สนับสนุนเทรนด์ Low-carbon ด้วย

4. การก่อสร้างด้วย Drone ส ารวจและเก็บข้อมูล

ยุคท่ีหลายกิจการลดการสัมผัส ลดจ านวนแรงงานคน Drone จึงถูก

น ามาประยุกต์ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในงานก่อสร้าง ต้ังแต่การ

เก็บข้อมูลส ารวจพื้นท่ีซ่ึงด าเนินการได้ท่ัวถึง ข้อมูลท่ีได้รับง่ายต่อ

การวางแผนการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ และติดตามความ

คืบหน้าจนจบกระบวนการ ส าหรับประเทศไทยมีการน า Drone

เข้ามาใช้วางแผนและควบคุมการก่อสร้างแล้วประมวลผลโดยใช้ 

AR (Augmented Reality) ผสานเอาโลกเสมือนเข้าสู่หน้างานจริง 

จ าลองให้เห็นงานออกแบบบนหน้างานจริง วัดขนาดวัตถุโดยไม่

ต้องสัมผัส ไปจนถึงจ าลองสถานการณ์เพื่อฝึกอบรมอย่างปลอดภัย

5. การก่อสร้างจากช้ินส่วนส าเร็จรูป

แน่นอนว่าหากบ้านของเรามีการเลือกใช้ช้ินส่วนก่อสร้างบ้านเป็น

แบบส าเร็จรูป เราก็สามารถวางใจได้ในความเป็นมาตรฐานการ

ควบคุมการผลิตเพื่อบ้านท่ีปลอดภัย แต่ช้ินส่วนส าเร็จรูปยังมีข้อดี

ในแง่หน้างานก่อสร้างอีกด้วย คือไม่สร้างขยะ ประหยัดเวลาและ

ต้นทุน ลดแรงงาน ลดความผิดพลาดจากแรงงานคน ซ่ึงปัจจุบันมี

บริษัทรับสร้างบ้านหลายโครงการเลือกใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูป เพราะ

เป็นนวัตกรรมท่ีเข้าถึงง่ายผ่านการควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน

แล้ว

6. การก่อสร้างอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมท่ีหลากหลาย

เพื่ อเป็นการลดอัตราความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน จึงเกิดการน านวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเป็นอุปกรณ์

เฉพาะส าหรับงานก่อสร้าง เช่น 

Smart Hard Hat จับคล่ืนสมอง ปลุกผู้สวมใส่ กันการหลับใน

AR Safety Goggles แจ้งเตือนผู้สวมใส่ไม่ให้ตกจากขอบพื้นท่ี

Smart Monitor สัมผัสการร่ัวไหลของแก๊ส และแจ้งเตือน

Smart Watch ผู้สวมใส่เห็นประสิทธิภาพของร่างกาย ป้องกัน

การท างานหักโหม

Power Gloves ถุงมือท่ีเพิ่มความแข็งแรงและความคล่องแคล่ว

แก่ผู้สวมใส่

Smart Boots มีเซ็นเซอร์ตรวจจับ แจ้งเตือนก่อนการชนปะทะ

Headsets ลดมลภาวะทางเสียง

นวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีท่ีหากบริษัทรับสร้างบ้านใดหยิบข้ึนมา

เพื่อดึงความสนใจจากลูกค้าได้ ก็สามารถสร้างความประทับใจไป

ได้ข้ันหน่ึง มากกว่าการน ามาปรับใช้เพื่อให้บ้านของเราโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ทันสมัยแล้ว นวัตกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นก็

สนับสนุนการก่อสร้างท่ีสอดคล้องกับการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อ

การอยู่อาศัยระยะยาว ซ่ึงเร่ืองการสร้างท่ีอยู่อาศัยแบบไม่สร้าง

มลภาวะ ขยะ ก็ยังเป็นเร่ืองใหญ่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุคท่ีต้องเฝ้าระวัง

การระบาดของเช้ือโรคก็ตาม
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ถมที่ดินอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย? และเหมาะสมกับการสร้างบ้าน หลายคนถึงกับเกาหัวเพราะอ่านข้อก าหนดตาม 
พ.ร.บ. แล้วบอกว่าสามารถท าได้ แต่โดยความเป็นจริงนั้นกลับไม่เหมาะสมดูเบียดบังพื้นที่ข้างเคียงมาก จนต้องมาไล่อ่านหาข้อมูล
กันใหม่

การเตรียมปลูกบ้านสักหลังเม่ือมีท าเลท่ีต้ังแล้ว จะด้วยเพราะเป็น

ท่ีดินมรดก หรือท่ีดินซ้ือใหม่ การศึกษากฎหมายน่าจะเป็นเร่ืองง่าย

กว่าการหาพื้นท่ีใหม่ไปเร่ือย ๆ เพื่อให้ได้ถมท่ีหรือปลูกสร้างบ้านใน

ฝันแน่นอน วันนี้ HBA ได้น าเอากฎ กติกา มารยาท ในการถมดิน

เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมาย และกับเพื่อนบ้านมาฝาก เพื่อเป็น

แนวทางส าหรับผู้ท่ีก าลังวางแผนสร้างบ้าน

ถมท่ีดินอย่างไรใหป้ลอดภัยและไม่ผดิกฎหมาย?

การถมดินจะมีข้อบังคับตามประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการ

ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้ค าจ ากัดความส าหรับค าว่า ขุด 

และ ถม ไว้ดังนี้ 

ขุดดิน หมายความว่ากระท าแก่พื้นดินเพื่อน าดินขึ้นจากพื้นดิน 

หรือท าให้พื้นดินเป็นบ่อดิน 

ถมดิน หมายความว่าการกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้

ระดับดินสูงข้ึนกว่าเดิม

ใน พ.ร.บ. นี้จะเห็นการขุดและถมถูกมัดรวมเป็น พ.ร.บ. เดียวกัน

เพราะมีข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ลักษณะงาน เพื่อไม่สร้าง

ความเบียดบังแก่พื้นท่ีข้างเคียงคล้ายกัน พร้อมท้ังจะต้องใช้ พ.ร.บ. 

ฉบับนี้ ควบคู่กับกฎกระทรวงอีกฉบับเพื่อบอกเจาะจงในเร่ืองของ

ระยะร่น ร่องน้า และแนวก้ัน โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีต้ังไว้เพื่ อขอ

อนุญาตดังนี้

ขุดดิน

ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นท่ีปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตาราง

เมตร
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ปากบ่อดินมีระยะห่างถึงเขตท่ีดินข้างเคียง ไม่เกิน 2 เท่าของ

ความลึก เพราะการกระท าดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการพังทลาย

ของดิน

ต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทลายของดิน โดยต้อง

ได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน

ถมดิน

มีการท าการถมดินสูงเกินกว่าท่ีดินข้างเคียง โดยวัดจากด้านท่ีมี

พื้นท่ีต่าสุดเป็นมาตรฐาน

พื้นท่ีท่ีมีมากกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน)

ด าเนินการตามท่ีเจ้าพนักงานก าหนด โดยต้องท ารางน้าเพื่อน

การระบายน้าไม่ให้เดือดร้อนพื้นท่ีใกล้เคียง

กฎกระทรวง เป็นกฎหมายล าดับรองซ่ึงฝ่ายปกครองตราข้ึนใช้

บังคับแก่ประชาชนเป็นการท่ัวไป เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการซ่ึงเป็นรายละเอียดท่ีจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ซ่ึงใน

การถมดินจ าเป็นต้องลงรายละเอียด ตัวเลข การถม ระยะร่น 

ข้อบังคับชัดเจนประกอบ เช่น ต้องค านวณหาค่าเสถียรภาพความ

ลาดเอียง ท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดง

วิธกีารค านวณความปลอดภัยของก าแพงกันดิน

รายละเอียดของการถมดิน 

การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่าง

เจ้าของ ท่ีอยู่ข้างเคียงและมีพื้นท่ีของเนินดินเกิน 2,000 ตาราง

เมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบท่ี

เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดและมีวิศวกรเซ็น

ห้ามท าในเวลากลางคืน เว้นแต่ได้ รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

พื้นท่ีสูงต้ังแต่ 2 เมตร จากพื้นท่ีต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง ต้องมี

แบบแปลน รายการค านวณ และวิศวกรระดับโยธาเซ็น หากต่า

กว่า 2 เมตร ไม่ต้องเซ็น 

หากพื้นท่ีสูงต้ังแต่ 5 เมตร ต้องมีวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรเซ็น

เท่านั้น ดังนั้นการถมท่ีดินสูงหากมีระดับวิศวกรเซ็นควบคุมตาม

ข้อก าหนดก็สามารถท าได้ แต่ต้องดูความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ

พื้นท่ีต่างเจ้าของข้างเคียง

หากพื้นท่ีใหญ่ติดกันต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตร และสูงเกิน 2

เมตร ต้องมีผู้คุมงานเพิ่ม ซ่ึงในบริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่จะมี

ระดับวิศวกรเข้ามารับผิดชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน

หรือท่ีสาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินท่ีจะ

ถมดิน เช่น ถมดิน 2 เมตร ต้องร่นเข้ามา 2 เมตร หรือ ถม 5 

เมตร ต้องร่นเข้ามา 5 เมตร แต่สามารถยกเว้นการถมเต็มพื้นท่ี

ได้โดยการท าก าแพงกันดิน และมีวิศวกรดูแล 

ต้องติดต้ังป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย

หลังจากถมแล้วเสร็จต้องตรวจเสถียรภาพของเนินดินให้มีความ

ม่ันคงปลอดภัย

จะเห็นได้ว่าในการถมหรือขุดดินตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดมาน้ัน

ส่วนใหญ่จะพ่วงค าว่าต้องมีวิศวกรเซ็นซ่ึงระดับของคุณวุฒิก็ขยับ

ตามความรับผิดชอบในความปลอดภัยของการถม หลายบ้านตัด

ปัญหาการว่ิงขออนุญาตด้วยวิธีการสร้างบ้านผ่านบริษัทรับสร้าง

บ้านแทน 

โดยมากการถมดินจะเกิดข้อพิพาทจากพื้นท่ีต่างเจ้าของพื้ นท่ี

ข้างเคียง เพราะเกิดจากความไม่ปลอดภัย ดินไหลท่ีจากแรงดันของ

ดินท่ีย่ิงสูงย่ิงดัน ตามกฎหมายหากเจ้าของบ้านมีการขออนุญาต

และมีวิศวกรเซ็นตามล าดับเซ็นถูกต้องก็สามารถด าเนินการถมตาม

ต้องการได้ แต่หากเทียบกับพื้นท่ีต่างเจ้าของพื้นท่ีข้างเคียงแล้วเกิด

ความเบียดบัง ท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัย   การถมดินจึงมักมีค าว่า

เหมาะสมมาก ากับระดับความสูงเสมอ เพราะฉะน้ันต่อให้มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกกฎหมายแต่หากไม่เหมาะสมก็ไม่ควรท า ท้ังน้ี

ท้ังน้ันก็เพื่ อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทต่อเพื่ อนบ้านในอนาคต

น่ันเอง
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5 ข้อดีการออกแบบและสร้างบา้นท่ีได้มาตรฐานสงู

1. มีแบบบ้านมาตรฐานและปรับแต่งให้เหมาะสมกับพื้นท่ีได้

บริษัทรับสร้างบ้าน หรือรับออกแบบบ้านท่ีได้มาตรฐาน จะมีแบบ

บ้านหลายแบบหลายสไตล์เพื่อใหลู้กค้าได้บ้านท่ีสวยและถูกใจท่ีสุด 

สามารถให้ค าปรึกษาในการปรับแบบบ้านตามใจของลูกค้า ให้

เหมาะสมกับลักษณะของพื้นดินท่ีจะสร้างบ้านของลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีมาตรฐานสูงจะมีทีมสถาปนิกและ

ออกแบบภายในท่ีช่วยสร้างสรรค์ทุกตารางน้ิวในบ้านให้สวย 

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ลืมเลือกใช้วัสดุท่ีทันสมัย ได้

มาตรฐาน และมีความทนทานสูง ในงบประมาณท่ีลูกค้าก าหนดอีก

ด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้บ้านท่ีสวยท่ีสุดและคุ้มค่าท่ีสุด 

โดยท่ัวไปบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีความเป็นมืออาชีพ จะมีแบบบ้าน

ให้เลือกมากกว่า 100 แบบข้ึนไป เจ้าของบ้านท่ีก าลังมองหาบริษัท

รับสร้างบ้านท่ีถูกใจและได้มาตรฐาน สามารถขอดูแบบบ้านและ

ผลงานการสร้างบ้านท่ีผ่านมา ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้

2. ทีมงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน

การจะสร้างบ้านจริงออกมาให้ตรงตามปกน้ัน ทีมงานคือหัวใจหลัก 

ส าหรับบริษัทสร้างบ้านท่ีได้มาตรฐานจะมี วิศวกรและสถาปนิก 

คอยควบคุมดูแลงานการก่อสร้างต้ังแต่ข้ันตอนเร่ิมต้น ไปจนถึงการ

สร้างเสร็จลุล่วงตามก าหนดและได้มาตรฐาน
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การสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเป็นโครงการใหญ่ในชีวิตที่ต้องใช้เงิน เวลาและความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ดังนั้นเม่ือตัดสินใจจะสร้างบ้าน
อยู่เองเพื่อให้ได้บ้านที่สวยถูกใจและคุ้มค่าเงินที่เสียไป การเลือกสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานสูงจะช่วยให้ได้บ้านสวยและปราศจากปัญหา
กวนใจทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รวบรวม 5 ข้อดีของการสร้างบ้านให้ได้
มาตรฐานสูงมาแบ่งปันเพื่อให้ความรู้กับว่าที่เจ้าของบ้านมือใหม่
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โดยทุกส่วนจะท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและครบวงจรต้ังแต่

คร้ังแรกท่ีเข้ามารับบริการ ท าให้งานก่อสร้างด าเนินไปตามแผน

อย่างราบร่ืน และดูแลแก้ไขปัญหาท่ีอาจข้ึนระหว่างก่อสร้างบ้าน 

อีกท้ังหากลูกค้ามีความต้องการเพิ่มลดระหว่างก่อสร้าง ก็อุ่นใจได้

เพราะทีมงานท้ังสถาปนิกและวิศวกรจะอยู่เคียงข้างคอยให้

ค าปรึกษาเร่ืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน เพื่ อให้

ลูกค้าได้บ้านท่ีสวยและได้คุณภาพท่ีสุด

3. สร้างบ้านได้มาตรฐานและเลือกใช้นวัตกรรมการก่อสร้างได้

เหมาะสม

บ้านหน่ึงหลังมีอายุการใช้งานหลักหลายสิบปี จึงต้องสร้างอย่างใส่

ใจและได้มาตรฐานต่างๆ เพื่อการันตีว่าบ้านจะแข็งแรงยาวนาน

แน่นอน ซ่ึงการด าเนินการก่อสร้างก็มีมาตรฐานต่างๆ เข้ามา

ควบคุม ได้แก่ 

มาตรฐานกฎหมาย คือ ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายควบคุม

อาคาร กฎหมายความปลอดภัย

มาตรฐานวัสดุ คือ เลือกใช้วัสดุท่ีได้มาตรฐาน มอก. เหมาะกับ

ประเภทงาน และติดต้ังอุปกรณ์ถูกต้อง

มาตรฐานวิชาชีพ คือ มีวิศวกร และ สถาปนิก เป็นผู้รับรองแบบ

ท่ีใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

มาตรฐานตามสัญญา คือ ก่อสร้างบ้านท่ีเป็นไปตามข้อตกลง

ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ในเร่ืองของ สเปกวัสดุ รูปแบบ 

และระยะเวลา รวมถึงการรับประกันส่วนต่างๆ

นอกจากนี้ด้วยยุคดิจิทัลและยุคการแพร่ระบาดของเช้ือโรค จึงมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ อัปเดตข้ึนมามากมาย 

บริษัทรับสร้างบ้านมาตรฐานสูงจะให้ความส าคัญในเร่ืองเทรนด์

การสร้างบ้านใหม่ๆ เพื่อมีองค์ความรู้มาปรับใช้ในการสร้างบ้าน 

เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ดังน้ันหากเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

มืออาชีพ มีมาตรฐานสูง ลูกค้าก็จะหมดกังวลเร่ืองบ้านตกยุคตกเท

รนด์ไปได้เลย

4. ลดความยุ่งยากซับซ้อนในข้ันตอนต่างๆ

กระบวนการข้ันตอนในการสร้างบ้านไม่ได้มีเพียงการเลือกแบบ

บ้านและการเลือกทีมก่อสร้างเท่าน้ัน แต่ยังมีเร่ืองของการขอ

อนุญาตในเร่ืองต่างๆ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การขอติดต้ังไฟ 

น้า ซ่ึงต้องจัดเตรียมเอกสารและมีข้ันตอนในการด าเนินการหลาย

ข้ันตอน ซ่ึง เ ร่ืองเหล่า น้ีบ ริษัทรับก่อสร้าง ท่ี ไ ด้มาตรฐานมี

แบบฟอร์มและแบบแผนในการด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ 

สามารถด าเนินเร่ืองไปพร้อมกับการก่อสร้างได้อย่างราบร่ืน ท าให้

เจ้าของบ้านยังไม่ต้องวุ่นวายคุยกับช่างหลายฝ่ายอีกด้วย

5. ม่ันใจในผลงานด้วยระบบรับประกันงานหลังการส่งมอบบ้าน

ข้อดีข้อสุดท้ายและเป็นข้อท่ีหลายๆ คนอาจจะไม่ได้ให้ความส าคัญ

มากเท่าข้ออ่ืนๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การรับประกันผลงานหลัง

การส่งมอบบ้านมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะบ้านต่อให้สร้าง

ออกมาสวยงามตรงปก แต่หลังจากการเข้าอยู่อาจจะพบปญัหาการ

ใช้งาน ซ่ึงบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีมาตรฐานจะมีการรับประกัน

ผลงานยาวนานหลายปี มีการตรวจเย่ียมบ้านอย่างสม่าเสมอ หาก

พบปัญหาเร่งด่วนสามารถติดต่อเรียกช่างของบริษัทเข้าไปดูแล

แก้ไขได้ ซ่ึงจะแก้ไขได้รวดเร็วและตรงจุด เน่ืองจากเข้าใจตัวบ้าน

อย่างลึกซ้ึงน่ันเอง

ด้วยข้อดีหลักๆ ท้ัง 5 ข้อ การเลือกสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานสูงน้ัน 

ถือเป็นการลงทุนคร้ังเดียวท่ีคุ้มค่าในระยะยาว เพราะบ้านเป็นหน่ึง

ในปัจจัยสี่ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด และเรายังต้องฝากชีวิตไว้กับบ้านอีก

ยาวนาน ดังน้ันควรคัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุด และส าหรับท่านท่ีก าลังมอง

หาบริษัทรับสร้างบ้านท่ีได้มาตรฐานสูง สามารถเลือกชมประวัติ

และผลงานบริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีมาตรฐานได้ท่ีท าเนียบสมาชิก 

จากในเว็บของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซ่ึงคัดสรรและรวบรวม

เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีวางแผนสร้างบ้าน
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Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code
เพื่อดูคลิปต่างๆ ของ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อการสรา้งบ้านกับมืออาชีพ

จัดท าโดย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

www.hba-th.org

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

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


