
บ้าน...คือเซฟโซนท่ีดีที่สุด

Home is the best safe zone

สนับสนุนโดย
บริษัท ดับบลิว เฮ้าส์ จ ากัด

บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน คุณภาพ จ ากัด
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• แอปพลิเคชันออกแบบและตกแต่งบ้านง่ายๆ ตามสไตล์คุณ
• สร้างบ้านอย่างไรให้อยู่สบายไม่เป็นปัญหากับเพ่ือนบ้าน?
• บ้านสไตล์โมเดิร์น สร้างอย่างไรให้อยู่สบายในอากาศเมืองไทย?
• ก่อนสร้างบ้านต้องรู้! ความแตกต่างของโฉนดที่ดินที่ถือครอง
• 10 เทคนิคตกแต่งสวนให้สวยงามเข้ากับบ้าน



แอปพลิเคชันออกแบบและตกแต่งบ้านง่ายๆ ตามสไตล์คุณ

1. Planner 5D

แอปพลิเคชันออกแบบและตกแต่งบ้านท่ีใช้งานง่ายมาก แม้คนท่ีไม่

มีพื้ นฐานงานออกแบบเลยก็สามารถเข้าใช้ได้ แอปพลิเคชันนี้

สามารถแสดงผลได้ท้ัง 2D และ 3D (เป็นท่ีมาของช่ือแอป 5D)

ภายในแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันท้ังวัสดุ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ได้

จ าลองวางของตกแต่งตามมุมต่างๆ ท่ีส าคัญสามารถใช้งานได้จริง 

และยัง Export งาน เพื่อส่ังผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือส่ังโต๊ะตู้ Build in 

โดยช่างท่ีรับผลิตสามารถมองเห็นเป็นภาพเดียวกันได้

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน iOS ราคา : ฟรี 

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Android ราคา : ฟรี 

*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในบางเคร่ืองมือ หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้

เฟอร์นิเจอร์*

2. Home Design 3D

Home Design 3D แค่ช่ือท่ีบ่งบอกความเป็นแอปพลิเคชันงาน

ออกแบบบ้านแบบตรงตัวสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนอยากมีบ้าน หรือ

คนท่ีก าลังอยากรีโนเวทบ้านใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะการได้

ออกแบบเบ้ืองต้น จะสามารถท าให้บริษัทรับสร้างบ้านสามารถ

ประเมินค่าใช้จ่ายได้คร่าวๆ

นอกจากนี้การออกแบบโดยใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยยังสามารถ

มองเห็นท้ังภาพรวม ด้านใน ด้านนอก เรียกได้ว่าแปลงโฉมตัวเอง
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มาถึงอีกหนึ่งเครื่องมือที่คนอยากมีบ้านต้องโหลดเก็บไว้ เพราะเป็นตัวช่วยที่ถือได้ว่านอกจากจะท าให้คุณประหยัดค่าออกแบบแล้ว ยัง
ท าให้ทีมงานบริษัทรับสร้างบ้านสามารถมองเห็นภาพความต้องการของคุณ อย่างเข้าใจถูกต้องตรงกัน ไม่ผิดเพี้ยนจากภาพบ้านใน
ฝันอีกด้วย เครื่องมือที่ว่านั้นก็คือแอปพลิเคชันออกแบบและตกแต่งบ้าน โดยปัจจุบันมีหลายแอปที่ให้บริการ และมีรายละเอียดเงื่อนไข
แตกต่างกันออกไป ซ่ึงวันนี้ HBA จะน าตัวอย่างแอปพลิเคชันออกแบบและตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมมาแบ่งปัน



จากสถาปนึกเป็นสถาปนิกอวยยศให้ตัวเองภายในคลิกเดียวได้เลย 

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน iOS ราคา : 179 บาท

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Android ราคา : ฟรี (สามารถอัปเกรดแอป

ได้ เร่ิมต้น 49 บาท)

3. Floor Plan Creator

Floor Plan Creator อัปเลเวลความเป็นสถาปนิกไปอีกระดับได้

ง่ายๆ แค่มีแอปพลิเคชันนี้ เพราะจุดเด่นคือเร่ืองของความแม่นย า 

ไม่ว่าจะเป็นระยะขอบเขต งานผนัง และพื้นท่ีแบบอัตโนมัติ รวมไป

ถึงสามารถออกแบบได้หลายช้ัน หรือถ้าชอบแบบบ้านช้ันเดียวก็

สบายและสะดวก ออกแบบเสร็จส่งให้บริษัทรับสร้างบ้านช้ันเดียว

ด าเนินการต่อได้ทันที

ความพิเศษอีกอย่างคือ งาน 3D ให้ผลแม่นย า เข้าใจง่าย และอีก

เหตุผลท่ีท าให้แอปพลิเคชันนี้ถูกเลือกใช้งาน คือสามารถใช้งาน

ร่วมกับปากกา เมาส์ และรองรับเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ด้วย 

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน The basic plan มีราคา

ประมาณ 157 บาท 

เวอร์ชัน The Pro plan มีราคาประมาณ 314 บาท

4. IKEA Place 

IKEA Place คือ แอปพลิเคชันของร้านดัง ท่ี ว่าด้วยเ ร่ืองของ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ท่ีใส่ลูกเล่นจุดขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วยการ

ประกอบเอง ซ่ึงแน่นอนว่าหากได้ไปท่ีหน้าร้าน IKEA ด้วยตัวเอง

ความสนุกในการออกแบบโดยใช้สินค้าในร้านนี้คือต้องมีขนาด

แน่นอน แม่นย า แต่ถ้าหากวัดขนาดพื้ นท่ีจริงผิด ความสนุกก็

กลายเป็นความพลาดของหลายบ้านได้เช่นกัน

นี่จึงเป็นแอปพลิเคชันท่ีจะช่วยลดความพลาดในการซื้ อสินค้า

ตกแต่งบ้านผิดได้ เพราะสามารถดูรายละเอียด ความกว้าง

ความยาว รวมถึงวัสดุของแต่ละช้ินได้จากในแอปพลิเคชันก่อน 

และได้ลองวางเฟอร์นิเจอร์แบบ 3D ก่อนตัดสินใจซื้อ ใช้งานง่าย 

จะโยกหรือจะย้าย ไปมุมไหน ก็สามารถท าได้แค่ปลายน้ิว แต่แอป

พลิเคชันนี้จะรองรับเฉพาะระบบ IOS เท่าน้ันนะคะ ชาว Android 

อดใจรอก่อนค่ะ

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน iOS ราคา : ฟรี

5. Houzz - Home Design & Remodel

Houzz - Home Design & Remodel คือ แอปพลิเคชัน All in one 

เหมาะส าหรับคนท่ีคิดจะสร้าง ซ่อม หรือตกแต่งบ้าน พร้อม

ช่องทางติดต่อกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ รวมท้ังผู้เช่ียวชาญต้ังแต่

บริษัทรับสร้างบ้าน ไปจนถึงสถาปนิก

ความน่าสนใจ คือ เป็นแอปพลิเคชันท่ีรวบรวมไอเดียการตกแต่ง 

และสามารถใส่พื้นท่ีจริง ค านวณค่าใช้จ่ายได้ด้วย สมมง ความเป็น 

All in one ด้วยฟีเจอร์ “View in My Room 3D” ซ่ึงเป็นการน ารูป

เฟอร์นิเจอร์ท่ีเราสนใจ ไปเทียบกับห้องจริงท่ีเราจะตกแต่ง พร้อม

ฟังก์ชันส าหรับบันทึกอัตราส่วนหรือขนาดเพื่อเก็บไว้เป็นตัวอย่าง 

หากมีเฟอร์นิเจอร์อ่ืนทดแทนได้ในอนาคต 

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน iOS ราคา : ฟรี

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Android ราคา : ฟรี

แอปพลิเคชันต่างๆ ท่ีได้น ามายกตัวอย่างน้ี เป็นหน่ึงในอีกหลายๆ 

แอปพลิเคชันท่ีมีให้บริการ แต่ด้วยความเฉพาะของอุปกรณ์ผู้ใช้เอง 

อาจจะสามารถเลือกใช้ได้จ ากัด แต่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

อย่างแรกท่ีผู้ใช้เองจะต้องรู้เป็นเบ้ืองต้นและส าคัญมากก็คือ ขนาด 

พื้นท่ี และสไตล์ของบ้าน เพื่อการหามุมและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

ต่างๆ ให้เข้ากัน ท้ังน้ีการออกแบบโดยแอปพลิเคชันเป็นเพียง

ภาพรวมเท่าน้ัน การออกแบบและเขียนแบบเพื่ อบ้านท่ีม่ันคง 

ปลอดภัย ยังจ าเป็นต้องท าโดยสถาปนิกและทีมวิศวกรผู้เช่ียวชาญ

เท่าน้ันนะคะ
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สร้างบา้นอย่างไรใหอ้ยู่สบายไม่เป็นปัญหากับเพื่อนบา้น?

1. ต่อเติมบ้านอย่าละเลยข้อกฎหมาย

บ้านเม่ืออยู่ไปสักระยะมักจะมีการต่อเติมเพิ่ม เช่น สร้างห้อง

เพิ่มเติม ต่อเติมหลังคาจอดรถหน้าบ้าน ขยายพื้นท่ีครัวหลังบ้าน 

ดังน้ันเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับเพื่อนบ้านท้ังช่วงก่อนต่อเติม และ

หลังต่อเติมไปแล้ว ควรศึกษาหลักการต่อเติมบ้านให้ถูกกฎหมาย

ก่อน โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิด

สิทธิข์องเพื่อนบ้าน และปัญหาฟ้องร้องกันภายหลัง

2. รักษาขอบเขตระหว่างกัน

ขอบเขตและกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเป็นเร่ืองส าคัญท่ีเจ้าของบ้านควรรู้

และท าความเข้าใจ เพราะส่วนมากท่ีเพื่อนบ้านร้ัวชิดกันมักผิดใจ

กันก็ด้วยเร่ืองขอบเขตระหว่างบ้าน ท่ีมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสร้างส่ิง

ปลูกสร้างย่ืนเข้าไปในท่ีดิน หรือฝังฐานรากย่ืนล้าเข้าไปใต้ดิน

บริเวณบ้านติดกัน ส่งผลต่อบ้านข้างเคียง และถือเป็นการละเมิด

สิทธิข์องผู้อ่ืนทางกฎหมาย ดังน้ันเราจึงควรเคารพกันและกัน เพื่อ

ป้องกันปัญหาในภายหน้า
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บ้านสวยอยู่สบาย เป็นที่พักกายพักใจ นอกจากจะขึ้นอยู่กับสไตล์บ้านและคุณภาพการก่อสร้างที่ไม่สร้างปัญหาปวดหัวให้ต้องแก้ไข
ไม่รู้จบแล้ว เรื่องของสภาพแวดล้อมรอบบ้าน และบรรดาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีส่วนส าคัญไม่น้อย หลายๆ บ้านต้องประสบ
พบเจอกับปัญหาความกินแหนงแคลงใจกับเพื่อนบ้านจนอยู่ไม่เป็นสุข มาดูกันว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไร และมีวิธีรับมือกับเรื่องเหล่านั้น
อย่างไรบ้าง
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3. ร้ัวบ้านต้องตกลงร่วมกัน

ร้ัวบ้านมักเป็นส่วนท่ีสร้างปัญหาระหว่างบ้านได้ง่ายท่ีสุด เพราะ

เป็นจุดก้ันระหว่างกัน มักจะคลุมเครือว่าใครท่ีเป็นเจ้าของกันแน่

หรือควรแบ่งเขตกันอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงในทางกฎหมาย

จะถือว่าท้ังสองฝ่ายเป็นเจ้าของร้ัวท่ี ก้ันระหว่างบ้านร่วมกัน

และจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมร้ัวร่วมกัน ไม่สามารถร้ือ

ถอนร้ัวออกหรือดัดแปลงร้ัวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย

ได้ และไม่ต่อเติมร้ัวก้ันบ้านโดยท่ีไม่บอกกล่าว

4. หลังคาบ้านไม่ย่ืนล้าเขต

การสร้างหลังคารุกล้าเข้าไปยังเขตแดนของเพื่อนบ้าน มีส่วนท าให้

น้าฝนไหลลงไปด้วย ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

และอาจท าให้ข้าวของเกิดความเสียหายอีกด้วย ซ่ึงทางกฎหมาย

เพื่อนบ้านมีสิทธิเ์รียกค่าสินไหมทดแทน รวมถึงสามารถฟ้องร้องให้

มีการร้ือถอนได้เช่นกัน

5. ฝนสาดจัดการได้ด้วยรางน้าฝน

ฟ้าฝนเป็นเร่ืองธรรมชาติห้ามไม่ได้ แต่เร่ืองฝนสาดเข้าบ้านข้างๆ 

เป็นเร่ืองท่ีห้ามได้ การสร้างบ้านควรมีรางน้าฝนเพื่อระบายน้าจาก

หลังคาให้ไหลลงพื้นในเขตพื้นท่ีบ้านตัวเอง ไม่พุ่งกระฉูดใส่พื้นท่ี

ของเพื่ อนบ้าน จนท าให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง การกัดเซาะดิน

หรือปัญหาข้าวของเพื่อนบ้านเสียหาย

6. ปลูกต้นไม้ให้ห่างร้ัว

ต้นไม้มีประโยชน์มากมาย ท้ังช่วยเพิ่มร่มเงาฟอกอากาศ และช่วย

คลายร้อน แต่หากปลูกต้นไม้ชิดริมร้ัวข้างบ้านมากเกินไป

จากประโยชน์จะกลายเป็นตัวสร้างปัญหาระหว่างเพื่ อนบ้าน

ท้ังเร่ืองก่ิงก้านย่ืนล้าเขตแดน ปัญหาใบไม้ ดอกไม้ร่วง ต้องกวาด

ท าความสะอาดบ่อยๆ ดังน้ันควรเลือกปลูกในส่วนท่ีไม่ไปรุกล้า

สร้างความร าคาญใจให้กับเพื่ อนบ้าน หรือหากอยากปลูกจริงๆ 

ควรพูดคุยกับเพื่อนบ้านให้เข้าใจ และหม่ันดูแลไม่ให้ต้นไม้สร้าง

ความหนักใจระหว่างกัน

7. จอดรถไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน

อีกปัญหาหน่ึงท่ีไม่พูดถึงไม่ได้น่ันคือเร่ืองของการจอดรถ เพราะ

พื้ นท่ีของบ้านส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่รถเพิ่มได้ไม่จ ากัด 

ดังน้ันจึงมักพบปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพออยู่เสมอ คนส่วนใหญ่

จึงหันมาจอดไว้บริเวณหน้าบ้าน จนน าไปสู่ปัญหาการจอดรถขวาง

ทางเข้าออกของคนอ่ืน ดังน้ันควรวางแผนพื้นท่ีจอดรถให้ดี ไม่ควร

ต่อเติมบ้านจนไม่เหลือพื้นท่ีจอดรถ 

8. ขุดบ่อ ขุดสระ เว้นระยะก่อนลงมือ

สระน้า บ่อน้า บ่อเล้ียงปลา เป็นไอเทมยอดฮิตท่ีหลายๆ บ้านต้องมี 

ซ่ึงการขุดบ่อต่างๆ จะมีผลให้ดินทรุด ดินไหล กระทบถึงบ้านข้างๆ 

ได้ ดังน้ันก่อนตัดสินใจขุดบ่อให้เลือกพิกัดให้ห่างจากบ้านข้างเคียง

ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือหากจ าเป็นต้องมีสระน้าในบริเวณดังกล่าว 

ให้เปล่ียนเป็นสระส าเร็จรูป หรือบ่อลอยตัวแทน

การสร้างบ้านไม่ให้เป็นปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ใช่เร่ืองยาก หากเรา

ได้ศึกษาข้อกฎหมายให้ละเอียด ไม่สร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน

ตามใจฉันจนฝ่าฝืนกฎหมาย มีการพูดคุยท าความเข้าใจกับเพื่อน

บ้านให้เรียบร้อย และเร่ิมต้นอย่างถูกต้องเราก็จะสบายใจไปตลอด 

เช่นเดียวกันกับการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน หากได้บริษัทรับสร้าง

บ้านราคาถูก ท่ีท างานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน เราก็วางใจได้เลย

ว่าจะได้บ้านสวยท่ีอยู่สบายใจไร้ปัญหาปวดหัวในระยะยาว
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สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นอย่างไรให้อยู่สบายในอากาศ

เมืองไทย?

ออกแบบหลังคาเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

บ้านสไตล์โมเดิร์น เป็นบ้านท่ีมีเอกลักษณ์ มีความเท่ หรูหราแต่

เรียบง่าย รูปทรงของบ้านท่ีเป็นรูปแบบทรงเรขาคณิตไม่ซับซ้อน 

ส่งผลท าให้การก่อสร้างส่วนโครงสร้างท าได้ไม่ยาก โดยเฉพาะส่วน

หลังคา ท่ีมักท าเป็นหลังคาท่ีมีความลาดชันน้อยๆ หรือเป็นหลังคา

พื้นคอนกรีตดาดฟ้าเลย 

การสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในพื้นท่ีเมืองร้อนช้ืนมีฝนตกน้ันหลายๆ 

บริษัทรับสร้างบ้านมักปรับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพ

อากาศดังนี้ 

ออกแบบชายคาย่ืนและพื้นกันสาดหรือระแนงโดยรอบ ป้องกัน

แสงแดดและน้าฝนท่ีสาดเข้ามารอบทิศทางตามแรงลม 

หลังคาควรมีความลาดเอียงท่ีเยอะท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ เพื่อช่วยให้

ระบายน้าเร็ว ช่วยการระบายอากาศใต้หลังคา ช่วยถ่ายเท

อากาศร้อน และรับอากาศใหม่ๆ หมุนเวียนเพื่อให้บ้านเย็นข้ึน

ติดต้ังระบบป้องกันความร้อน ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน

ประเภทต่างๆ ซ่ึงมีหลักการท างาน 2 แบบ คือ แบบสะท้อน

ความร้อนไม่ให้สะสมในอาคาร กับแบบหน่วงความร้อน เช่น 

ฉนวนใยแก้ว ฉนวนเย่ือกระดาษ
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ของดีเมืองไทย อยู่ที่ไหนก็ไม่แผ่ว เชื่อว่าหากให้เอ่ยถึงเมืองไทยที่สื่อภาพได้ชัดเจน ต้องมีเรื่องอากาศที่ร้อนแรงติดอันดับแน่ๆ และความ
เก๋ของคนเมืองร้อนคือความเป็นอยู่ที่สามารถปรับวิถีชีวิตให้สามารถอยู่กับอากาศร้อนนี้ได้อย่างเหมาะสม แถมยังเป็นแนวทางที่
สามารถน ามาใช้กับการสร้างบ้านในหลายๆ สไตล์ และวันนี้ HBA ได้น าเอาแนวทางสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์น อย่างไรให้อยู่สบายใน
อากาศเมื่อไทยมาฝากกัน
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ออกแบบรูปด้านอาคารให้เปิดโล่ง เพื่อระบายอากาศได้ดี

เสน่ห์ของบ้านสไตล์โมเดิร์นคือ การเปิดโล่งประตูหน้าต่าง มีขนาด

กว้างและสูง ไม่ก้ันผนัง และบางแบบใช้กระจกเข้ามาแทนการก่อ

ผนัง นอกจากการเปิดโล่ง โชว์ความเป็นโมเดิร์นและเท่มีสไตล์แล้ว 

ยังช่วยในเร่ืองของการประหยัดพลังงานจากแสงและลมได้อีกด้วย 

ฉะน้ันการออกแบบบ้านโดยอิงเร่ืองของแสงและช่องลมธรรมชาติ

จึงมีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

ออกแบบให้มีการย่ืนอาคารบางส่วนเพื่อช่วยบังแดดและฝน

ให้กับพื้นท่ีใช้งานหลัก

เพิ่มช่องว่างระหว่างบ้านกับผนัง เช่น การวางส่วนเซอร์วิส 

ทางเดิน ท่ีเก็บของ เพื่อบล็อกความร้อนก่อนเข้าบ้าน

การวางแปลนเป็นรูปตัวแอล ช่วยระบายอากาศและเปิดมุมมอง

ได้มากข้ึน

สร้างพื้นท่ีเปิดโล่งไว้ภายในบ้าน ให้สามารถเปิดรับลมได้แบบ

เป็นส่วนตัว โดยยังมีความเป็นส่วนตัวจากการตกแต่งบังตา

ออกแบบให้มีระแนงไม้หรือระแนงเหล็ก เพื่อกรองแสงแดดและ

ช่วยลดอุณหภูมิของบ้าน

ออกแบบงานบริเวณรอบอาคาร

อีกปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้บ้านเย็นได้คือการมีต้นไม้ในพื้นท่ีบ้าน 

โดยการเลือกสรรต้นไม้ให้เหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์นน้ัน จะต้อง

เลือกต้นท่ีมีความพล้ิวไหว เพื่อลดความแข็งกระด้างของอาคารซ่ึง

ส่วนมากจะเป็นทรงสูง เช่น ต้นหูกระจง ต้นโมก

คุณสมบัติของต้นไม้ใหญ่คือช่วยลดอุณหภูมิ เช่น ถ้าอุณหภูมิ

อากาศอยู่ท่ี 35 องศาเซลเซียส เม่ือผ่านตัวกรองอย่างต้นไม้ 

อุณหภูมิก็จะลดลงเหลือประมาณ 32 องศาเซลเซียส ท้ังน้ีหากมี

พื้นท่ีท่ีจ ากัด ควรศึกษาระยะปลูกท่ีปลอดภัยเพื่ อป้องกันความ

เสียหายอันเกิดจากฟอร์มของต้น หรือปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้าน 

ในการออกแบบสวน และเลือกชนิดของต้นไม้

พื้ นท่ีมีความโล่งน้ันจะเก็บความร้อนไว้ท้ังวัน ฉะน้ันการลด

อุณหภูมิจากพื้นผิว โดยใช้การตกแต่งจากกรวด หิน หรือ หญ้าคลุม

ดิน จึงเป็นอีกวิธท่ีีท าให้ไอร้อนท่ีจะเข้าบ้านลดอุณหภูมิลง ท้ังน้ีหาก

เป็นบ้านท่ีมีพื้นท่ีมากพอ การท าบ่อปลาเล็กๆ หรือน้าตก ละออง

น้าท่ีเกิดข้ึนจะท าให้บรรยากาศสดช่ืน และยังเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ี

กิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้อีกด้วย

อย่างท่ีกล่าวไปตอนต้น การสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยท่ีสบาย ตาม

สภาพอากาศร้อนช้ืนอย่างเมืองไทย ส่วนใหญ่จะมีเทคนิคคล้ายกัน 

โดยอาจปรับใช้ตามแต่สไตล์ของแต่ละบ้าน แต่ข้อค านึงหลักท่ี

เรียกว่าใช้เป็นแกนในการสร้างบ้านให้อยู่สบาย คือ สภาวะ

น่าสบาย (Comfort Zone) หมายถึง การออกแบบให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศและพฤติกรรม เพื่อให้บ้านท่ีอยู่อาศัยมีอุณหภูมิท่ี

ให้ความรู้สึกสบายน่ันเอง
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ท่ีดินคืออะไร?

ท่ีดิน คือ ทรัพย์สินท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ีไม่

สามารถเคล่ือนย้ายได้ การครอบครองท่ีดินต้องมีหลักฐานเอกสาร

ต่างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดท่ีดิน , นส.3, หรือ

หนังสือสิทธิอ่ื์นๆ

ท าความรู้จักโฉนดท่ีดิน

โฉนดท่ีดิน คือหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน ซ่ึงออกให้ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนท่ี 

โฉนดตราจอง และตราจองท่ีว่า "ได้ท าประโยชน์แล้ว" ซ่ึงออกให้

ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิเ์ช่นกัน

ดังน้ันโฉนดท่ีดิน จึงเป็นเอกสารท่ีเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินอย่าง

สมบูรณ์ ท้ังสิทธใิช้ประโยชน์จากท่ีดิน มีสิทธิ์จ าหน่ายหรือขัดขวาง

ไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ประเภทและความแตกต่างของโฉนดท่ีดิน

โฉนดท่ีดินถูกจัดสรรตามลักษณะการใช้งาน การเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ ์การครอบครอง สิทธิใ์นการเปล่ียนมือ มี 4 ประเภท คือ

1) นส.4

2) นส.3 ก

3) นส.3

4) ส.ป.ก.4-01
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ค าว่า “ลงหลักปักฐาน” เม่ือถึงเวลาและความพร้อมที่เหมาะสม ค านี้จะวิ่งเข้ามาให้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งก่อนสร้างบ้าน กางโฉนด
ชี้หมุดหลักขอบเขตของพื้นที่ตัวเอง ก็เหมือนภาพขยายของค าว่า ลงหลักปักฐาน ชัดเข้าไปอีก แต่กว่าจะหาบริษัทรับสร้างบ้าน ลงหลัก 
ลงเสาบ้านได้ ต้องม่ันใจก่อนว่าโฉนดที่เราครอบครองนั้น เป็นโฉนดที่ดินประเภทใด สามารถสร้างบ้านหรือครอบครองท ากิน
เปลี่ยนมือ ได้อย่างไร
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แต่หากแบ่งเนื้อหาโดยละเอียด โฉนดท่ีดิน ใน 4 ประเภทใหญ่นี้

มีเพียงประเภทเดียวเท่าน้ันท่ีเป็นโฉนดท่ีดินกรรมสิทธิอ์ย่างแท้จริง 

น่ันก็ คือ นส .4  ส่วนอีก 3 ประเภทท่ีเหลือ จัดเป็นเอกสาร

ครอบครองสิทธิ์ โดยโฉนดแต่ละประเภทจะใช้สีตราครุฑต่างกัน  

และมีข้อกฎหมายในการครอบครองสิทธิแ์ตกต่างกันด้วย

1. โฉนดท่ีดิน นส.4 : ตราครุฑสีแดง 

นส.4 เป็นโฉนดเดียวท่ีถือว่าผู้ถือครองคือเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่าง

สมบูรณ์ สามารถซื้อ-ขาย-โอน-จ านอง-ค้าประกัน เป็นหลักทรัพย์

ได้ตามกฎหมาย มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน มีหมุดแสดง

พื้นท่ีชัดเจนและมีราคาสูงตามบริบทโดยรอบ

หากปล่อยร้างไม่ท าประโยชน์เกิน 5 ปี ท่ีดินจะตกเป็นของราชการ 

แต่หากถูกบุกรุกโดยปรปักษ์เกิน 10 ปี ท่ีดินน้ันก็ถูกเปล่ียน

กรรมสิทธิโ์ดยปริยาย ท าให้หลายคนอาจตัดสินใจหาบริษัทรับสร้าง

บ้านดีๆ เร่ิมก่อร่างสร้างบ้านเพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิก่์อนถูกบุกรุกเลยก็มี

2. โฉนดท่ีดิน นส.3 ก : ตราครุฑสีเขียว

ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น นส.3 ก ไม่นับว่าเป็นโฉนดตามกฎหมายโดย

สมบูรณ์ เพราะ นส.3 ก ตามระเบียบกรมท่ีดิน จะเรียกว่า หนังสือ

รับรองการท าประโยชน์เท่าน้ัน โดยผู้ท่ีมีอ านาจออกเอกสารคือ 

ราชการและนายอ าเภอส่วนท้องถ่ิน แต่ นส.3 ก ก็สามารถซื้อ-ขาย-

โอนได้ แต่มูลค่าไม่สูงเทียบเท่า นส.4

ผู้ถือครองท่ีดิน นส.3 ก สามารถย่ืนต่อกรมท่ีดิน เพื่อขอเปล่ียนการ

ครอบครองเอกสารเป็นกรรมสิทธิไ์ด้ ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าท่ีรังวัด รูปถ่าย

ทางอากาศ เพื่อออก นส.4 ต่อไป ในระหว่างท่ีใช้เอกสารเป็น นส.3

ก ต้องท าประโยชน์ในพื้นท่ี หากปล่อยร้างไว้และถูกบุกรุกเกิน 1 ปี 

จะเสียสิทธิก์ารครอบครอง

3. โฉนดท่ีดิน นส.3 : ตราครุฑสีด า

เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ เช่นเดียวกันกับ นส.3 ก แต่

แตกต่างกันท่ีท่ีดิน นส.3 จะเป็นแผนท่ีลอยไม่มีรูปถ่ายระวาง

ทางอากาศ ไม่ระบุขอบเขตท่ีชัดเจน แต่ก็สามารถซื้อ-ขาย-โอนได้ 

และมีเปอร์เซ็นต์ถูกยึดพื้นท่ีโดยปรปักษ์เช่นกันหากไม่ท าประโยชน์

ตามสิทธท่ีิมีใน 1 ปี 

นส.3 สามารถเปล่ียนสิทธิ์การครอบครองจากหนังสือรับรอง

การท าประโยชน์ให้เปน็โฉนดได้เช่นเดียวกันกับ นส.3 ก โดยต้องรอ

ประกาศจากทางรังวัดก่อน 30 วัน ซ่ึงการถือกรรมสิทธิ์แบบโฉนด

จะท าให้การซื้ อ-ขาย หรือโอน มีความน่าเช่ือถือและได้ราคา

มากกว่า 

4. โฉนดท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 : ตราครุฑสีน้าเงิน

เป็นหนังสืออนุญาตให้ เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อการเกษตร เป็นเพียงการถือครองท่ีดินเพื่อท าประโยชน์เท่าน้ัน 

ผู้ถือครองจะไม่ได้กรรมสิทธิใ์นท่ีดิน และไม่สามารถขายหรือโอนได้ 

ยกเว้นตกทอดทางมรดก

ส.ป.ก.4-01 เป็นหนังสือท่ีออกให้กับผู้ท่ีมีฐานะยากจน ครอบครัว

ละไม่เกิน 50 ไร่ สามารถสร้างส่ิงปลูกสร้างเพื่ อการเกษตรได้

ไม่สามารถน าไปจ านองได้ แต่สามารถแปลงเป็นสัญญาเช่าได้ระยะ

ยาวสูงสุด 99 ปี 

อย่างไรก็ดี การรู้จักท่ีดินแต่ละประเภทและสิทธิ์การครอบครอง

ก็เป็นผลประโยขน์ในการปลูกสร้างบ้านน้ันๆ เพราะการท้ิงร้าง

ไม่ท าประโยชน์เกิน 3 ปี ก็มีผลทางภาษีด้วย โดยมีอัตราภาษี 0.3% 

ในทุกๆ 3 ปี รวมไม่เกิน 3% นี่เองจึงเป็นอีกเหตุผลท่ีท าให้หลายคน

อยากสร้างบ้าน และเพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์แสดงกรรมสิทธิ์

การครอบครองพื้นท่ี ไม่ให้ใครเข้าบุกรุกพื้นท่ีของเราน่ันเอง 
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10 เทคนิคตกแต่งสวนใหส้วยงามเข้ากับบา้น

1. เลือกแบบสวน

เร่ิมแรกให้เลือกแบบ เลือกสไตล์สวนท่ีช่ืนชอบ และสอดคล้องกับ

แบบบ้าน เช่น สวนบาหลี

2. เตรียมพื้นท่ีในการจัดสวน

การเตรียมพื้นท่ีนี้ หมายถึง การส ารวจขนาดพื้นท่ีในการจัดสวน 

เพื่อให้ทราบว่ามีพื้นท่ีส าหรับจัดสวนมากน้อยเพียงไร เพื่อวางแผน

จัดสวน เลือกต้นไม้ ของประดับตกแต่งสวนให้ออกมาเหมาะสม

3. ออกแบบสวน 

เม่ือได้ขนาดพื้นท่ี และบริเวณท่ีจะจัดสวนแล้ว ให้เร่ิมออกแบบ

สวนก่อน โดยอาจจะร่างแบบลงบนกระดาษ หรือในคอมพิวเตอร์ก็

ได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเราจะใช้ต้นไม้และของตกแต่งสวนแบบ

ไหน จ านวนเท่าไหร่ เช่น จะมีน้าพุ ต้นไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับชนิด

ไหนบ้าง หรือท าพ้ืนท่ีน่ังเล่นอ่านหนังสืออยู่ตรงไหนของสวนบ้าง
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ปัจจุบันบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ด้วยสถานการณ์โรคระบาด ท าให้เราใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านมากกว่าการออกไปเที่ยว
พักผ่อนภายนอกบ้าน บ้านจึงเป็นสถานที่ส าหรับการใช้ชีวิตและการพักผ่อนไปพร้อมกัน ดังนั้นสวนจึงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ 
บ้านพร้อมสวน หรือสวนในบ้าน จะช่วยเติมเต็มบ้านให้สวยสมบูรณ์ และยังช่วยผ่อนแรงกดดันและความเครียดจากการท างานให้
ลดลงได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่ได้จากพื้นที่สวนในบ้าน แต่จะแต่งสวนอย่างไรให้สวยงามเข้ากับบ้าน วันนี้เรามี
เทคนิคดีๆ มาฝากกัน

09

สวนไทย  สวนอังกฤษ 

สวนโมเดิร์น หรือสวน

ญี่ปุ่น เพื่ อการออกแบบ

ต า แหน่ ง จั ด ว า ง แล ะ

ภาพรวมของสวนท่ีเข้า

กับบ้านในข้ันตอนต่อไป



4. วางแผนการปลูกต้นไม้

ก่อนจะเร่ิมน าต้นไม้ในฝันมาลงสวน ให้ส ารวจก่อนว่าต้นไม้ ดอกไม้ 

และไม้ประดับท่ีเราจะน ามาปลูกท่ีสวนน้ันเป็นต้นไม้ประเภทไหน 

ต้องการแดดมากหรือน้อย  เพื่ อ ให้ จัดวาง ต้นไ ม้ ไ ด้ ถูก ทิศ

ถูกต าแหน่งแสงแดดในบริเวณบ้าน

5. เลือกซื้อต้นไม้ 

เม่ือวางแผนเลือกชนิดต้นไม้มาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาลงสนาม

เลือกต้นไม้ของจริง โดยวิธีเลือกก็คือให้เลือกต้นท่ีแข็งแรง มีความ

อุดมสมบูรณ์ ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ท่ีส าคัญเข้ากับแบบสวนและ

สไตล์บ้านท่ีก าหนดไว้

6. เลือกของตกแต่งประดับสวน 

ควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของสวน เช่น ขนาดน้าพุไม่ควร

ใหญ่จนท าให้พื้นท่ีจัดสวนคับแคบ และการเลือกซื้ อของตกแต่ง

อ่ืนๆ เข้ามาประดับสวน ควรดูให้เข้ากับสไตล์ของสวนท่ีวางแผน

เอาไว้แต่แรก โดยไอเทมยอดนิยมท่ีคนส่วนใหญ่ชอบซื้อมาแต่ง

สวนหน้าบ้าน เช่น น้าพุ ตุ๊กตาป้ันรูปต่างๆ เก้าอ้ี ชิงช้า และศาลา

7. เคลียร์พื้นท่ีสวน 

ก่อนเร่ิมลงมือจัดสวน ต้องท าการเคลียร์พื้นท่ีก่อน เช่น ถอนหญ้า 

จัดการวัชพืช เศษหิน ปูน เกล่ียดินให้พร้อมส าหรับการจัดสวน 

จากน้ันเตรียมดินส าหรับการปลูกต้นไม้ 

8. จัดให้มีสีสัน 

ส าหรับสวนท่ีเน้นสีสัน ให้จัดวางสีของไม้ประดับต่างๆ มาคละกัน

ไป เช่น สีแดง ชมพู เหลือง ขาว ส้ม ซ่ึงจะท าให้สวนน่ามอง สดช่ืน 

สบายตา โดยเฉพาะในฤดูหนาว ดอกไม้เมืองหนาวท่ีมีสีสันสวยงาม

จะพากันออกดอกสะพร่ังละลานตา สร้างความสดช่ืนเบิกบาน

ให้กับบรรดาสมาชิกในบ้าน

9. จัดวางให้เป็นระเบียบ 

การจัดวางให้สวยงามเป็นระเบียบตามหลักของการจัดสวนพื้นฐาน 

คือ ต้นไม้ใหญ่และสูงวางไว้ทางด้านหลัง และไล่ระดับต้นไม้ท่ีมี

ขนาดกลางและขนาดเล็กไล่ลงมาเร่ือย ๆ การจัดสวนแบบนี้ต้นไม้

จะไม่บังกัน ท าให้มองเห็นความสวยงามของต้นไม้ในสวนครบทุก

ชนิด อีกท้ังสวนจะดูเป็นระเบียบ ไม่รกระเกะระกะ

10. ตกแต่งเก็บรายละเอียด

เม่ือลงมือจัดสวนเสร็จเรียบร้อยตามแผนท่ีวางไว้แล้ว ก็ดูแลเก็บ

รายละเอียด ตัดแต่งแนวต้นไม้ให้สวยงาม จัดวางของประดับสวน

ให้ลงตัว อย่าลืมเติมสีสันของไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ เพื่ อสร้าง

ความสวยงามสดช่ืน เพียงเท่านี้สวนก็จะสวยโดดเด่น และสวยงาม

เข้ากับตัวบ้านแล้ว

การจัดสวนไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้าน ข้างบ้าน หลังบ้าน หรือจัดสวนใน

รูปแบบไหนก็ตาม เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีสดช่ืนเขียวชอุ่มให้กับ

บ้านและสมาชิกในบ้านท้ังน้ัน ย่ิงถ้ามีพ้ืนท่ีในการจัดสวนกว้างก็ย่ิง

สามารถจัดมุมต่างๆ ได้มากข้ึน ส าหรับใครท่ีอยากมีบ้านสร้างเอง

พร้อมสวนสวยเข้ากัน แต่ยังไม่รู้จะเร่ิมต้นท่ีตรงไหน สามารถเข้า

รับค าปรึกษาดีๆ จากบริษัทรับสร้างบ้าน ซ่ึงจะมีผู้เช่ียวชาญพร้อม

แบบบ้านสวยๆ ท่ีจะช่วยให้คุณสานฝันสร้างบ้านพร้อมสวนสวยได้

สมใจ
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10 แบบบ้านน่าอยู่
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เสริมให้คุณดีไซน์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว
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แบบบ้าน RH-CT. 2178 แบบบ้าน M-045 แบบบ้าน Harmony

แบบบ้าน P307 แบบบ้าน The Valencia 02 แบบบ้าน ST-CT2.01

แบบบ้าน ABSOLUTE 09

สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูล

แบบบ้านเพิ่มเติม



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


